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Sammanfattning 

Enligt Skolverket skall gymnasieelever som började sin utbildning år 2000 eller senare, göra 

ett projektarbete på 100 poäng. Gymnasieskolor som driver utbildningar inom 

industriprogrammet har som mål att alla elever efter avslutad utbildning både ska ha 

godtagbart yrkeskunnande för branschen och för fortsatta studier. Projektarbete betraktas av 

en del gymnasielärare som en bra läroform där elever som är motiverade inom ett ämne eller 

område och inte stimuleras i andra ämnen kan få en chans att utvecklas.  

 

I denna uppsats har jag undersökt om den undervisning som gymnasieeleverna får i kursen 

”Projektarbete 100 p” (PA1201) motsvarar de förväntningar som näringslivets representanter 

önskar sig. Eftersom en treåring yrkesutbildning bl.a. syftar till att utbilda kompetenta 

yrkesarbetare för framtiden har jag avgränsat min undersökning kring de industriföretag som 

har anställt yrkesarbetare (operatörer/montörer) med gymnasiekompetens från 

industriprogrammet. 

 

I min undersökning kom jag fram till att det finns tydliga likheter mellan projektarbete som 

genomförs på industriprogrammet och i industrin, men även tydliga skillnader. Både 

gymnasieskolor och näringsliv har en idealbild av hur ett projektarbete ska genomföras. 

Skolprojekten utförs i gymnasieskolorna enligt den bild som kursen ”Projektarbete 100 p” 

ger. Inom näringslivet stämmer inte verkligheten som våra operatörer är involverade i, med 

den idealbilden som näringslivsexperter rekommenderar. Jag kom även fram till att 

projektledarna i industrin inte använder sig av den projektuppbyggnad och utformning som 

skolan lär sina elever på kursen ”Projektarbete 100 p”. Trots detta ansåg projektledarna att 

denna kurs är viktig för elevernas kunskaps- och kompetensutveckling. 
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1. Inledning 

Idén till den här undersökningen dök upp efter samtal med ledningen på Proteam 

Teknikgymnasium om projektarbete och dess påverkan på gymnasieelever med inriktning på 

industriprogrammet. Skolan har som mål att alla elever efter avslutad utbildning ska ha både 

godtagbart yrkeskunnande för branschen och för fortsatta studier. Elever på 

industriprogrammet ska så småningom in på en arbetsmarknad som kräver nya 

högteknologiska kunskaper. Enligt Lpf 94 ska undervisningen bedrivas på sådant sätt att 

elevernas förmåga och vilja till kunskapsinhämtning utvecklas och att eleverna ska kunna ta 

personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. Då är det viktigt att skolan utbildar 

samhällsmedborgare som inte bara kan beskriva problemen utan som också har vilja, förmåga 

och mod att vara med och styra samhällsutvecklingen.  

 

Proteam Teknikgymnasium erbjuder utbildningar inom verkstadsteknik, CNC-teknik1, plåt 

och svetsteknik, VVS-teknik och automationsteknik. En del elever väljer att studera på 

Proteam för att de vill bli svetsare, VVS-montör, CNC-tekniker, automationstekniker och 

elektriker senare i vuxenlivet. Dessa elever är välmotiverade och kräver en bra utbildning av 

skolan och lärarna. Däremot finns det elever som har kommit in på Proteam antingen med 

lägre betyg från grundskolan eller att de har valt industriprogrammet i andra eller tredjehand. 

De här eleverna är mindre engagerade i utbildningen. Detta innebär att det krävs ett 

genomtänkt pedagogiskt arbete för att motivera dessa elever att intressera sig för 

utbildningen, men på grund av brist på tid eller resurser är det ibland svårt att följa varje elev 

och se hur denne reflekterar. Av denna anledning fick jag idén att undersöka om 

projektarbete som en undervisningsform kan hjälpa eleverna att planera, forma och ta ansvar 

för ett arbete när de startar sitt yrkesverksamma liv.  

 

Undervisningsmetoder baserade på PBL (problembaserat lärande) ger elever nya kunskaper 

med hjälp av projektarbete eller grupparbete i gymnasieskolor. Gymnasieelever som började 

sin utbildning år 2000 eller senare skall göra ett projektarbete på 100 poäng (Skolverket, Gy 

2000:20, s. 4). Grupparbete är också en viktig pedagogisk metod som används av 

gymnasielärarna. Det är samtidigt viktigt att ta hänsyn till att grupparbete och projektarbete 
                                                
1 CNC står för computerized numerical control, dvs. datoriserat numeriskt styrsystem 
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inte är samma sak. Andersson & Schwencke anser att grupparbete är att sitta tillsammans och 

gemensamt utföra ett arbete. Projektarbete är att låta människor som vanligtvis inte arbetar 

ihop lösa en uppgift inom vissa givna tids- och resursramar. I projektarbetet finns 

grundläggande komponenter av grupparbete, men det är en felaktig tolkning att tro att alla 

arbetsuppgifterna inom ett projekt är grupparbete (Andersson & Schwencke, 2002, s. 10). 

1.1. Bakgrund 

Gymnasieskolan ska utifrån varje elevs förutsättningar fördjupa och utveckla elevernas 

kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. De 

ska få en sådan grund för ett livslångt lärande att de har beredskap för den omställning som 

krävs när betingelser i arbetsliv och samhällsliv förändras (Lpf 94). Skrövset & Lund 

framhåller att genom projektarbete utgår lärandet från eleverna själva vilket kan få dem att 

uppleva sig som en starkare del av helheten. De känner att de har något att bidra med till 

gruppen eller klassen. Projektarbete är en läroform där elever som är bra inom ett ämne och 

inte stimuleras i andra ämnen kan få sin chans att utvecklas (Skrövset & Lund, 2000, s. 50).  

1.2. Syfte 

Jag avser att undersöka om den undervisning som gymnasieeleverna får i projektarbete i 

kursen ”Projektarbete 100 p” (PA1201)2 motsvarar de förväntningar som näringslivets 

representanter önskar sig.  

1.2.1. Avgränsning 

Eftersom begreppet näringsliv kan omfatta många olika slags företag i form av 

varuproducerade företag och tjänsteföretag vill jag dels på grund av uppsatsens begränsade 

omfång och dels på grund av min bakgrund som gymnasielärare på industriprogrammet 

avgränsa min studie till industriföretag som arbetar med tillverkning, bearbetning och 

montering som t.ex. verkstadsmekaniska företag eller elinstallationsföretag.  

 

Av den orsaken att en treåring yrkesutbildning bl.a. syftar till att utbilda framtida kompetenta 

yrkesarbetare (Utbildningsdepartementet, Ds 2000:62, s. 29 ff.), avgränsar jag även min 

                                                
2 Bilaga 3, Skolverket, kursplan PA1201. 
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undersökning kring de industriföretag som har anställt yrkesarbetare (operatörer/montörer) 

med gymnasiekompetens inom industriprogrammet. Enligt PA1201 kan ett projektarbete vara 

av praktiskt karaktär som till exempel en dansföreställning eller tillverkning av ett konkret 

föremål. Projektarbete kan även vara av teoretisk karaktär som att formulera ett problem eller 

ställa upp antaganden. Ett sådant projektarbete kan redovisas som en uppsats eller i annan 

form, som till exempel genom att använda multimedia (Skolverket, kursplan PA1201). 

  

Eftersom likheter och skillnader mellan projektarbete på industriprogrammet och i 

näringslivet för våra nuvarande elever och företagets framtida yrkesarbetare ligger mer på 

projektarbete av det praktiska arbetet som att tillverka, bearbeta och montera ett konkret 

föremål, avgränsar jag min uppsats till projektarbete som har praktisk karaktär.  

1.2.2. Frågeformulering 

Mina frågeställningar utifrån syftet är: 

1. Vilka likheter finns mellan kursplanen för kursen ”Projektarbete 100 p” och 

näringslivets projekt i industriföretag? 

2. Vilka skillnader finns mellan kursplanen för kursen ”Projektarbete 100 p” och 

näringslivets projekt i industriföretag? 

3. Vad förväntar sig näringslivets representanter av elevernas kunskaper i projektarbete 

efter att eleverna har genomgått kursen ”Projektarbete 100 p” under sin 

gymnasieutbildning? 
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2. Litteraturgenomgång 

Bryman anser att litteraturgenomgången bör omfatta de viktigaste synpunkter och 

forskningsresultat som är relevanta för intresseområdet. I litteraturgenomgången kan man 

även jämföra olika böcker och skrifter och beskriva likheter och skillnader mellan dessa samt 

framhäva vilken position ens egen undersökning har i temat (Bryman, 2002, s. 460). Under 

detta kapitel kommer jag med hjälp av litteratur beskriva hur projektarbete i gymnasieskolan 

och i näringslivet bör genomföras. Jag kommer också att redovisa processen i projektarbete 

och jämföra likheter och skillnader mellan projektarbete i skolan och i näringslivet. 

2.1. Projektarbete i gymnasieskolan 

I den svenska läroplanen står det att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer. De 

ska ha möjligheter att arbeta ämnesövergripande och därför blir studiefärdigheter och 

metoder att tillägna sig och använda ny kunskap viktiga (Lpf 94, s. 7 ff.). I projektbaserad 

inlärning ställs eleven inför ett problem som ska analyseras och utforskas och goda 

lösningsalternativ ska framställas. Utforskande av problemet kräver att kunskaper från flera 

områden eller ämnen används. Projektarbete är enligt Andersson & Schwencke en inledning 

till ett vetenskapligt tankesätt. Utvecklingsarbetet är baserat på frågeutformning, 

informationssamling, problemförklaring samt samarbete med ett antal människor för att 

komma fram till ett bra resultat (Andersson & Schwencke, 2002, s. 10).  

 

Utvecklingen både inom samhället och inom arbetslivet kräver projektarbete som en 

läroform. Eleverna står idag inför utmaningar som i stort sett var okända för tidigare 

generationer. De bör lära sig välja ut relevant data och tillägna sig var man ska söka för att få 

fram den information man vill ha (Skrövset & Lund, 2000, s. 16 ff.). Enligt kursplanen 

utvecklar projektarbetet samverkan mellan olika skolämnen, skapar sammanhang och helhet 

och hjälper eleverna att få större inflytande över sitt lärande (Skolverket, kursplan PA1201). 

Eleven får dessutom stöd av projektledaren både individuellt och i grupp för att komma på 

idéer om vad de vill och hur de når slutmålet (Skolverket, 2001, reportage, Umeå).  
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Enligt Ejvegård har gymnasieskolan som mål att förbereda eleverna för vetenskaplighet. En 

forskare förväntas göra noggranna undersökningar och använda sig av bestämda begrepp, 

redogörelse av använda källor, beskrivning av viktiga bevis och en klar, logiskt 

sammanhängande och korrektspråklig rapport. Ejvegård förklarar vidare att i gymnasieskolan 

kan bara de första stegen mot detta mål tas och att projektarbete i det här sammanhanget är ett 

mycket bra redskap (Ejvegård, 2002, s. 14). Projektarbetet syftar till att förstärka elevens 

sociala kompetens, processkompetens och dennes förmåga att planera och ta ansvar samt att 

fördjupa elevens kunskaper inom ett kunskapsområde (Skolverket, projektarbete).  

2.1.1. Projektarbete och kunskap 

Platon (427 – 347 f.Kr.) ansåg att kunskap är detsamma som ”sann” eller ”berättigad tro”. 

Hans åsikt var att kunskapen inte kunde säkras med hjälp av människans sinne. Den sanna 

kunskapen fick människan med hjälp av sin omdömesförmåga (Gustavsson 2000, s.30). Lev 

Vygotskij (1896 – 1934) beskriver begreppet kunskap, socialkonstruktivistiskt, där 

människan mognar i den historiska utvecklingen, i kontakt med andra och i ett socialt 

sammanhang. Enligt Vygotskij utvecklas kunskap på två olika nivåer av människans 

tillväxtsstadium:  

1. Människans faktiska utvecklingsnivå som barn: Nivån på barnets befintliga psykiska 

ålder. 

2. En mellannivå eller övergångsfas: En nivå, där människan med hjälp av en vägledare 

med hänvisning till både språk och kultur kan utföra uppgifter som går över den 

verkliga utvecklingsnivån  

 

Lärandet sätter igång den psykiska utvecklingen genom att assimilera språket och kulturen 

hos eleven och hjälpa denne att gå från den ena utvecklingszonen till den andra. Enligt teorin 

om den potentiella utvecklingszonen bör undervisningen planeras och organiseras i takt med 

samhällsutvecklingen. Vygotskij ansåg att ett samspel mellan elevens delaktighet i ett 

kollektiv och dennes förmåga för självstyrning dvs. ett uppgiftsbaserat lärande, kräver en stor 

insats för inlärning från eleven själv.  Enligt Vygotskij har läraren stor betydelse som 

handledare av elevers lärande. Läraren måste lyssna på eleven, observera den och försöka 

förstå i vilken utvecklingsfas eleven befinner sig för att kunna hjälpa honom/henne in i nästa 

utvecklingszon som ligger närmast den han/hon befinner sig i (Egidius, 2002, s. 82 ff.). 
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Enligt Bernt Gustavsson finns kunskap i form av produktiv, etisk och tyst. Produktiv kunskap 

finns i form av kompetensutveckling i arbetslivet och på yrkesutbildningar. Etisk kunskap är 

politisk eller kulturell kunskap, dvs. insikt om demokratisk samhällsutveckling. Tyst kunskap 

är den oskrivna och obeskrivliga praktiska kunskapen som är vanligt inom bland annat 

hantverk (Gustavsson, 2000, s. 16 ff.). Gustavsson förklarar vidare att de tre 

kunskapsformerna är i praktiken integrerade i varandra.  På olika utbildningar utnyttjas olika 

pedagogiska metoder som är inriktade på det problem man kan förväntas möta under den 

kommande yrkesverksamheten. Den pedagogik som utformas med utgångspunkt i problem 

kallas för problembaserad. De svårigheter man kan förväntas bli utsatt för inom yrkeslivet är 

oftast svåra att formulera från början. Dessa problem söker man sig fram till för att 

identifiera, formulera och först därefter söka lösningar på. Kunskap ur en pragmatisk 

synvinkel utgår från praktiken och leder till nya former av vetande (Gustavsson, 2000, s. 226 

f.). 

  

Kunskap kan nås både formellt och informellt. Den formella kunskapen kan skaffas via 

böcker, massmedier, radio, TV, osv. Den informella kunskapen lär man sig under sin uppväxt 

av samhället, familjen eller sina handlingar. Kunskapsformer som kan omfattas är teoretisk-

vetenskaplig kunskap (episteme), praktisk-produktiv kunskap (techne) och politisk-etisk 

kunskap (fronesis). Episteme är att veta och att kunna och är bunden till färdigheter och 

praktiskt arbete. Techne är kunskap i handling och utgår från det vi gör och tar utgångspunkt i 

människans handlingar. Fronesis är en form av praktisk kunskap vars avsikt är människors 

bekvämlighet och att göra det bättre för människor (Gustavsson, 2000, s.31 ff.).  

 

I överensstämmelse med läroplanskommitténs huvudbetänkande ”Skola för bildning (SOU 

1992:94)” finns det fyra olika kunskapsformer:  

1. Fakta som är förståelsens byggstenar dvs. kunskap som är mätbar.  

2. Förståelse av kunskap som är meningsskapande dvs. kunskap som kan uttryckas med 

hjälp av begrepp, modeller och teorier.   

3. Färdigheter av kunskap på så sätt att kunna formulera problem, sammanställa fakta, 

analysera, argumentera och dra slutsatser med hjälp av kunskap.  

4. Förtrogenhet att kunna förstå när något är rimligt, rätt eller fel med hjälp av kunskap 

(Vernersson, Folke, 1999, s. 144).  
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Enligt Kurt Lewin (1890-1947) är lärandet som är baserat på upplevelser, effektivare än 

lärandet som enbart är grundat på inläsning av texter och lyssnande på föreläsningar (Egidius 

2002 s. 118 ff.).  

 

Inlärning som är baserad på fallstudier och problemlösning ger också eleven förståelse för det 

material de använder vilket ingen annan typ av arbetsinsats ger. Man kan bedöma det man 

läser på ett tillräckligt genomtänkt sätt först efter det att man själv har gått igenom den osäkra 

och kaotiska processen (Booth m.fl., 2004, s. 16). Enligt Egidius är det problem och uppgifter 

som sätts i fokus i problembaserat lärande (PBL) och inte ett ämnesinnehåll eller kapitel i 

läroböcker och kursböcker. Deltagarna i PBL delas in i grupper och utmanas att söka och 

inhämta de kunskaper som behövs för att lösa problemet. Detta innebär att alla 

gruppmedlemmar känner engagemang i en arbetsuppgift för att komma fram till en lösning 

(Egidius, 2002, s. 67). I ett projektarbete däremot arbetar gruppmedlemmarna med olika 

avskilda arbetsuppgifter och har olika ansvarsförhållanden för att lösa ett problem 

(Andersson & Schwencke, 2002, s. 20). Egidius klargör att det finns bestämda steg i ett PBL-

arbete. Aktörerna identifierar först och främst arbetsuppgiften, avgränsar den samt urskiljer 

och förklarar okända begrepp. Med hjälp av till exempel brainstorming (att komma på förslag 

genom fri association) presenterar gruppen fritt idéer till lösningar på problemet. Förslagen 

granskas därefter kritiskt och teorier formas. Gruppen söker självständigt data för 

problemlösning och informerar varandra om den kunskap som skaffats. Slutligen utvärderar 

gruppen sin insats och kommer till insikt om vad arbetet lett fram till (Egidius, 2002, s. 197 

ff.). 

2.1.2. Processen i projektarbete 

Projektarbetet innebär enligt kursplanen planering, genomförande och utvärdering av ett 

arbete. I projektarbetet är arbetsprocessen lika viktig som slutprodukten. Med arbetsprocess 

menas att eleven skall välja ett kunskapsområde, avgränsa det, formulera ett problem eller 

ställa en fråga. Dessutom ingår i projektarbetet att eleven undersöker och beskriver vad som 

krävs för att kunna lösa detta problem eller besvara denna fråga i form av exempelvis 

arbetsinsats, material och kunskaper. Projektarbetet skall planeras så att det kan slutföras 

inom den tid som står till förfogande (Skolverket, kursplan PA1201).  
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Enligt Skolverket bör projektarbetet i gymnasieskolan bedrivas enligt nedanstående 

arbetsprocess: Problemformulering, planering, genomförande, loggbok, projektredovisningar 

samt slutprodukt (Skolverket, projektarbete i gymnasieskolan).  

 

Modellen (fig. 1) är en textmodell som demonstrerar vilka moment som ingår i 

projektarbetet. Min modell är inspirerad av läroböcker, faktaböcker och tidskrifter och avser 

en länk i samspel mellan teori och empiri (Vernersson, Folke, 1999). 

 

 

 

Figur 1. Projektarbetsprocessen i gymnasieskolan 

 

Modellen visar vilka komponenter ett projektarbete enligt Skolverket består av. Målet 

återkopplas till didaktiska frågor ”vad?”, ”hur?” och ”varför?”.  

• Vad: Eleven skall välja ett kunskapsområde, avgränsa det, formulera ett problem eller 

ställa en fråga.  

• Hur: Eleven kan genomföra projektarbetet enskilt eller i grupp inom ramen för ett 

program eller inom ramen för individens studieinriktning. I gymnasieskolan skall 

programmålen styra valet av uppgift (Skolverket, kursplan PA1201). 

• Varför: Eleven lär sig att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för 

ett större arbete och får erfarenhet av att arbeta i projektform. Eleven lär sig att 

tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde, inom ett program eller en 

studieinriktning. 
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2.1.2.1. Problemställning 

Problemställning är ett angeläget inslag i inledningen av arbetet med projektet. Ett bra arbete 

i denna inledningsfas besparar många bekymmer senare i projektet. Problemställningen 

består av två olika kategorier. En färdig eller given problemutformning, där läraren har 

definierat problemet som ska lösas eller en öppen problemgruppering, där studenterna själva 

uttrycker problemen utifrån egna intressen (Andersson & Schwencke, 2002, s. 51). 

 

Projektarbete utgår ifrån ett problem och inte från de enskilda ämnena. När man utgår ifrån 

ett problem, så upptar man de ämnen som är relevanta för problemställningen. Ordet problem 

kan diskuteras eftersom det inte har samma betydelse eller mening i olika 

ämnen/vetenskaper. I skolprojektet handlar det om att formulera frågor och 

problemställningar som kräver förklaringar och bedömningar (Skrövset & Lund, 2000, s.27).  

2.1.2.2. Planering  

Enligt Booth m.fl. utgår planeringen av projektet på så sätt att det avser ett karakteristiskt 

ämne eller tema med en rimlig mängd data för hantering. Frågorna ställs om ämnet eller 

temat på det viset att dessa kan fånga läsarnas intresse. Det ska också bestämmas vilka slags 

data som läsarna förväntar sig möta som stöd för slutsatser. Det ska även fastställas om det 

går att få tag på källor som innehåller de fakta som behövs (Booth m.fl., 2004, s.50). 

Eleverna har ett antal saker att ta ställning till när de ska börja med projektarbetet. Genom att 

de skriver en problemformulering om vad som ska göras och vad som är realistiskt, får de en 

helhetsbild av problemet (Skolverket, 2001, reportage, Umeå). 

 

2.1.2.2.1. Deltagarstyrning  

Eleverna ska vara med och bestämma. De ska sätta upp egna mål för arbetet. Det är eleverna 

som ska formulera problemställningen utifrån de ramar som lärarna sätter. Genom att 

eleverna får bestämma problemformuleringen ”äger” de projektet, vilket höjer deras 

motivation för att genomföra arbetet. De ramar som lärarna sätter upp omfattar bland annat 

hur lång tid projektet ska ta, vilka ämnen som ska vara med, vilka huvudområden man ska 

hålla sig inom. Förutom att lärarna ska organisera projektet ska de även vägleda eleverna så  
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att de klarar av att formulera en problemformulering som är möjlig att genomföra (Skrövset 

& Lund, 2000, s.28). 

 

2.1.2.2.2. Brainstorming 

Erling Andersen och Eva Schwencke hävdar att det är nödvändigt för en projektgrupp att 

använda sig av brainstorming och arbeta fram idéer genom fri association, inte minst när 

gruppen ska försöka finna en problemställning och problemformulering. Brainstorming 

handlar om programförslag som senare blir till projektdirektiv. Deltagarna uppmuntras att 

producera så många idéer som möjligt även om det visar sig att många uppslag är ”orimliga”. 

Inget negativt omdöme får yttras om någon idé, däremot ska aktörerna uppmuntras att bygga 

vidare på varandras idéer. På så sätt skapas otänkbara eller oväntade kombinationer i olika 

riktningar (Andersson & Schwencke, 2002, s. 58).  

2.1.2.3. Genomförande av projekt  

För att kunna bedriva ämnesövergripande projektarbete i skolan krävs att lärare samverkar 

samt att de liksom eleverna klarar av att samarbeta. Vid detta samarbete upptäcks de likheter 

och skillnader man har i bland annat elevsyn, kunskapssyn och arbetssätt. Övrigt som kan 

påverka genomförandet av skolprojekt är schemaläggning. Det krävs också att tid finns i 

schemat för att de berörda lärarna i projektet ska kunna träffas gemensamt för planering, 

uppföljning och utvärdering av projekt. Projektarbetsformen underlättas om det inom skolan 

finns lämpliga salar/grupprum (Skrövset & Lund, 2000, s. 62 ff.). 

2.1.2.4. Loggbok  

Eleven ska föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen. Syftet med 

att skriva loggbok är att komma ihåg vad man har gjort och vad man har kommit fram till. 

Erling Anderssons och Eva Schwenckes åsikt om loggboksskrivande är att det är ett 

nedtecknande av upplysningar om projektets utveckling och om viktiga saker som sker i 

projektet. Loggboken blir en viktig del av materialet i projektet. Den har värdefull betydelse 

för rapportskrivningen och reflektionshandlingen (Andersson & Schwencke, 2002, s. 48). 

Kenny Andersson, rektor och lärarutbildare på universitetet i Umeå, föreslår att 

kunskapstillväxten under arbetsgången skrivs ner i en loggbok. Där kan man också skriva 
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vilka behov som finns för att genomföra projektet, en kritisk granskning av arbetet, hinder, 

problem och möjligheter (Skolverket, 2001, reportage, Umeå).  

2.1.2.5. Projektrapport 

En projektrapport är en sammanställning av de data som har samlats in under projektets lopp. 

Rapporten är en form av kommunikation som framför ett budskap till mottagare. Den 

grundläggande anledningen till skrivandet är att man ska flytta sina tankar från huvudet till 

papperet, där man får en klarare bild av dem. En anledning till att skriva är förståelse. När 

man organiserar och omorganiserar de resultat som ens undersökning lett fram till upptäcker 

man ofta nya kopplingar, skillnader, komplikationer och konsekvenser. Även om man skulle 

lyckas med att hålla allt vad man kommit fram till i minnet, behöver man hjälp med att ordna 

de många argument som drar åt olika håll och sortera de meningsskiljaktigheter som finns 

mellan experterna (Booth m.fl., 2004, s.25). 

2.1.2.6. Bedömning och betygsättning 

Processen i ett skolprojekt är lika viktig som slutprodukten. Detta innebär att man vid 

bedömning måste ha kriterier som behandlar både måluppfyllelsen och processen. I 

projektarbete i skolan beskrivs tre olika former av bedömning. En målrelaterad där man 

bedömer hur gruppen har nått de uppsatta målen i sitt projekt. En grupprelaterad bedömning 

där man jämför elevernas prestationer inom sin grupp. En individrelaterad bedömning där 

man bedömer eleven utifrån sina egna förutsättningar (Skrövset & Lund, 2000, s. 170 ff.).  

 

Förmågan att planera, genomföra och bedöma det egna arbetet hamnar i den målrelaterade 

bedömningen som tillsammans med ämneskriterierna sätts upp som mål för projektet. 

Projektledaren behöver även för sin bedömning, utöver handledningssamtal med eleverna, 

använda sig av flera informationskanaler som observationer, dagböcker och produkter 

(Skrövset & Lund, 2000, s. 165 ff.).  

 

Signe Holm-Larsen projektarbetsforskare, författare, konsult samt tidigare även knuten till 

danska Utbildningsministeriet anser att det är viktigt att ha en utvärdering med både elever 

och lärare. Elevutvärderingarna sker både i helklass, i grupperna samt individuellt med varje 

elev. När det gäller lärarnas utvärderingar är det angeläget att ta hänsyn till bland annat  
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innehåll, arbetsformer och samarbete med övrig undervisning. Larsen förklarar vidare att det 

är av stor betydelse att läraren i bedömningen även ser om produkten är relevant i 

förhållandet till ämnet. Man tittar också på hur eleverna har löst problemen på vägen. Har de 

kunnat styra processen själva eller varit tvungna att ropa på hjälp hos lärarna? (Skolverket, 

2001, reportage, Örebro).  

 

Emanuelsson framhåller således att eleverna i en ”skola för alla” lär sig i olika takt och alltså 

olika mycket på samma tid men samtidigt är det viktigt att varje elev får möjlighet att känna 

sig duglig för lärande, en känsla som är nödvändig för att man ska kunna känna stimulans 

inför fortsatt arbete mot nya utbildningsmål (Emanuelsson, 2002, s.36).  

2.1.3. Projektledare 

I enlighet med kursplanen följer, diskuterar och bedömer en sakkunnig lärare/projektledare, 

projektarbetets olika faser. Projektledaren kan även vara någon annan än den ansvariga 

läraren, till exempel en APU-projektledare på ett företag (Skolverket, kursplan PA1201). 

Projektarbetet innehåller både innovativa och praktiska moment där projektledarens roll är att 

förenkla, reducera hinder i vägen för sina projektdeltagare och dokumentera. Som 

projektledare är det bra att göra en design av projektet där man frågar sig vilka uppgifter 

gruppen ska ha samt hur många utvecklingssamtal som behövs. Dessutom är det viktigt att 

göra en arbetsfördelning mellan de lärare som håller i projekten. Projektledaren ska följa, 

diskutera och bedöma (Ejvegård, 2002, s.87 ff.). Enligt Leif Strandberg, rektorsutbildare vid 

Umeå universitet, består projektarbetet av tre ben: Gymnasieleven, de vuxna i 

gymnasieskolan som har handledarroller och aktivitetsfältet dvs. det som är utanför 

klassrummet (Skolverket, 2001, reportage, Umeå).  

 

Mats Ekholm, Skolverkets före detta Generaldirektör (GD), konstaterar att projektarbetet i 

skolan tränar eleverna på att fatta beslut. Elever ska kunna påverka vilken kamrat de ska 

jobba med, men inte att de exempelvis är delaktiga i kursinnehåll eller val av tema i 

undervisningen.  Det är angeläget med en problemställning, där eleven ställer en fråga inför 

projektarbetet för att senare hitta en förklaring. Att ha kunskap är att tänka klart och att vara 

handlingsberedd. Ekholm talar om tre strategier för att skapa förklaringar: 
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1. Förstå: Genom projektarbetet hjälper man ungdomarna att se hur kunskap ser ut och 

hur de använder sina kunskaper.  

2. Förutsäga: Kunskapens helhet byggs upp när man har insikt, utrustning, 

överenskommelser, samhörighet och idé. Projektarbetet ger eleven möjlighet att se 

orsak och verkan samt ställa frågor som ”Kan jag tro på den här kunskapen”? ”Är den 

välgrundad”? 

3. Förändra: Projektarbete användas även i industrin och inte bara av lärare och elever. 

Även människor utanför skolan är medvetna om att det finns 100 000 elever som 

varje år kan hjälpa till och utreda saker åt vårt samhälle (Skolverket, 2001, reportage, 

Örebro). 

2.2. Projektarbete i näringslivet 

Ur yrkesverksamhetens synvinkel krävs ett samarbete med skolan för att långsiktigt ansvara 

för rekrytering och tillgång till rätt kvalifikation och utveckling. Intervallet mellan 

verkligheten och läroplanens specificerade mål inom yrkesutbildningar är idag alltför stort 

(Utbildningsdepartementet, Ds 2000:62, s.87). I näringslivet har konsulter och 

utvecklingsansvariga en stor praktisk kunskap om vad det innebär att starta och driva en 

utvecklingsprocess. I en hård konkurrensutsatt marknad har de tvingats att lära sig utveckla 

nya idéer och projekt för att kunna sälja konsulttjänster (Svensson & Otter, 2001, s.184).  

 

Eftersom projektarbete ser till behovet av snabba förändringar och resultat har den fått stor 

utbredning i arbetslivet. Inom näringslivsprojekt uppmärksammar man planering, 

budgetering och initiering av investeringar i den inre verksamheten. Dessutom finns det 

tydliga roller som projektbeställare, projektledare, projektmedarbetare, resursansvarig, 

mottagare och kund. Det finns en standardiserad definition av vad ett projektarbete i 

näringslivet är. Denna normerade begreppsbestämning kallas för SS-ISO 10006. Ett projekt 

är med stöd av ISO en ”unik process” bestående av ett antal samordnade och styrda 

aktiviteter med start- och slutstadium, påbörjat för att uppnå ett mål som uppfyller specifika 

krav, inklusive begränsningar i tid, kostnader och resurser. Begreppet projekt används tyvärr 

ibland så flitigt i organisationer och företag att betydelsen inte längre är självklar (Hagman, 

2002, s. 5-21).  
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2.2.1. Processen i projektarbete 

Experter inom området anser att projektarbete i näringslivet bedrivs enligt nedanstående 

arbetsprocess: Målformulering, planering med hänvisning till tid, kostnad och resurs, 

aktivitetsschema, genomförande, rapport samt slutprodukt (Svensson & Otter 2001, s.27; 

Hagman, 2002, s. 22 ff.). Figur 2 är en egenhändigt ritad modell som visar vilka moment som 

ingår i näringslivsprojekt. Modellen är baserad på Hagmans, Svensson och Otters beskrivning 

av näringslivsprojekt. Modellen fungerar som en länk i samspelet mellan teori och empiri 

(Vernersson, Folke, 1999). 

 

 

Figur 2. Projektarbetsprocessen i näringslivet  

 

Modellen visar vilka grundläggande delar ett näringslivsprojekt, enligt Hagman, Svensson 

och Otter består av. Målet återkopplas till det huvudsakliga syftet av att starta ett 

projektarbete, vilket enligt författarna i verkligheten är vinstrelaterat. Företagets huvudsyfte 

för att driva ett projektarbete, även om det också är för att utveckla medarbetarnas kunskaper 

och kompetens, forskning eller produktionsutveckling, är framför allt att någon gång öka 

vinsten i verksamheten (Svensson & Otter 2001, s. 98 ff.). 

2.2.1.1. Målformulering 

Målformulering är en mycket viktig företeelse i projektarbete. Utan en realistisk, tydlig och 

begriplig målformulering saknas möjligheter till att i efterhand kontrollera om projektet har 

varit framgångsrikt och meningsfullt. Målet som ställs upp måste vara hanterbart med  
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avseende på tillgängliga resurser samt utarbetas ur både ett taktiskt och ett strategiskt 

perspektiv för medarbetarna (Hagman, 2002, s. 62 f.). 

2.2.1.2. Planering  

Det centrala begreppet i traditionellt projektarbete är planering. Planering innebär att man 

utför projektet så att samtliga mål uppnås. Planeringen ska vara effektiv samt säkerställa att 

arbetet verkligen blir verkställt som det är tänkt. Det är betydelsefullt att projektplanen följs 

och att förekommande störningar upptäcks och revideras. Projektarbeten som bedrivs med 

stor framgång är sådana som har en fungerande planeringsstrategi, där omgivningsfaktorerna 

är välkända, organisations- och arbetsformerna är utprovade sedan lång tid och personalen är 

vana att arbeta under bestämda projektvillkor (Svensson & Otter, 2001, s.33 ff.). 

2.2.1.3. Genomförande av projekt  

Vid genomförandet av projektarbetet fullföljs planeringen med hänsyn till tid och kostnader. 

Även eventuell planeringsändring, problemhantering samt beredning av vissa projektmoment 

verkställs. Planer uppdateras och prognoser tas fram medan risker och möjligheter analyseras 

och lämpliga åtgärder vidtas. Det är viktigt att projektet under denna period bedöms mot 

samtliga mål och dokumenteras. Det bör även säkerställas att kunden är informerad om 

processen och har angivit sitt godkännande (Svensson & Otter, 2001, s.165-183).  

 

2.2.1.3.1. Aktivitetsschema (Ganttschema) 

Aktivitetsschema är ett planeringsinstrument för projektledaren, styrgruppen och 

projektägaren. Projektaktörerna har förhoppningsvis redan en lämplig inställning om sin egen 

”projektdetalj”, men de ska även ha en allmän uppfattning om projektets utseende i stort. Det 

schema som framställs informerar således om vem som arbetar med vad och när. Däremot 

går det inte att utläsa i schemat hur de enskilda insatserna ser ut i detalj, eller hur mycket tid 

hela arbetet kommer att ta (Svensson & Otter, 2001, s.34; Hagman, 2002, s. 152).  

2.2.1.4. Dokumentation 

En kontinuerlig sammanställning av data och välformulerade lägesrapporter säkerställer att 

alla projektmedarbetare har tillgång till rätt information.  
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I dokumentationen ska också affärsidén bakom projektet värderas, beaktas och skrivas. På 

liknande sätt ska projektgruppens gemensamma bild av projektet samt deras schema för hur 

projektet organiseras och genomförs redovisas. Det är även angeläget att projektets nuläge 

och dess kommande visioner samt förväntningarna på projektet och samverkan mellan 

projektledaren och beställaren antecknas (Hagman, 2002, s. 172-189).    

2.2.1.5. Rapport 

I rapport beskrivs de möjligheter och risker som har uppstått under processen. Rapporten ger 

beställaren och projektgruppen en överblick av hela projektet från start till slut. I detta 

redogörs även projektets måluppfyllelse, där förmedlas vunna erfarenheter samt att man 

säkerställer produktens kvalitet i det genomförda projektet. Mätresultatet av effektmålen samt 

eventuella restpunkter skall beskrivas i rapporten (Svensson & Otter 2001, s.145-163). 

2.2.1.6. Utvärdering  

Utvärderingsarbetet inleds med att man försöker skaffa sig en helhetsbild av projektet. 

Uppfattningen nås via utvecklingsplan, arbetsplan, lägesrapporter och ekonomisk rapport och 

samtal med projektledare. Projektledaren lämnar uppgift om projektgruppens och andra 

aktörers insatser. Utifrån utvärderingen sammanfattas de områden och de frågor som 

företaget bör utveckla och arbeta vidare med (Svensson & Otter, 2001, s.183-192). Ett 

positivt avslut är att alla medarbetare har en klar uppfattning om vad projektet handlat om 

och vad man uppnått under projektets förlopp. De ska förstå vad deras insats har betytt för 

projektet och de ska även kunna lämna projektet med en känsla av att det var roligt och 

lärorikt så länge det varade, men att nu ska vi gå vidare (Hagman, 2002, s. 194). 

2.2.2. Projektägare 

Projektägare inom näringslivet är den person eller organisation som är moralisk och/eller 

upphovsrättslig ägare av ett projekt eller projektidé. En del av projektägarens arbetsuppgifter 

är finansiering, upprättande av eventuella avtal, säkerställande av att projektet motsvarar 

planerade förväntningar, omhändertagande av ekonomiska konsekvenser och utvärdering av 

lönsamheten samt hur projektet har bidragit till de planerade målen (Hagman, 2002, s. 42).  
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2.2.3. Projektledare 

En projektledare är en lagledare som i första hand ser till att projektplanen följs, att projektets 

resurser fördelas i enlighet med projektplanen, att projektgruppens enskilda aktörer levererar 

på utsatt tid och med förväntat kvalitet. En projektledare har ofta personalansvar av större 

eller mindre omfattning. Ibland löper projekt över flera år och då blir frågor om 

utvecklingssamtal och löneförhöjningar aktuella (Hagman 2002, s. 33 ff.). Det finns även en 

länk mellan projektägare och projektgrupp vilken kallas för ”projektmentor”. Hagman hävdar 

att projektmentor är en tillgång i det att denne obarmhärtigt sätter fingret på svaga punkter i 

en projektplan eller i en målformulering. Projektmentors syfte är att vara neutral samt att från 

början också klargöra att alla avvikelser från projektplanen kommer att noteras, rapporteras 

och utvärderas. Projektledaren avlastas en del ansvar som annars skulle ha upplevts som 

besvärande som t.ex. uteblivna leveranser, intressekonflikter osv. På så sätt är mentorn även 

en tillgång för både projektledaren och projektgruppen (Hagman, 2002, s. 45 ff.). 

2.3. Jämförelse mellan projektarbete i skolan och i näringslivet  

Elevprojekt i likhet med näringslivsprojekt är problemorienterat, tidsbegränsat, 

resultatinriktat och samarbetsbaserat (Andersson & Schwencke, 2002, s. 19). Att eleverna ska 

ha ett stort inflytande på projektet jämfört med i verkligheten har sin orsak i den pedagogiska 

strategin. Projektet behöver någon form av motor och elevernas motivation blir här 

drivkraften i skolprojektet. I verkligheten utanför skolan får man istället lön (Skrövset & 

Lund, 2000, s. 73 ff.).  

 

I skollagen (1962:319) anges att skolstyrelsen i en kommun som anordnar gymnasieskola ska 

utse ett planeringsråd med uppgift att biträda styrelsen i frågor rörande utbildningens 

anknytning till arbetslivet och att följa yrkesutbildningen i kommunen. Planeringsrådet ska 

bestå av fem ledamöter, arbetsgivare, arbetstagare samt den offentliga arbetsförmedlingen. 

Skolstyrelsen ska dessutom utse ett eller flera yrkesråd med uppgift att stödja styrelsen i 

frågor rörande yrkesinriktningen av utbildningen i gymnasieskolan. Yrkesrådet ska bestå av 

minst tre ledamöter, där företagare och anställda ska vara företrädda. I skolförordningen 

(1971:235) angavs att ledamot i yrkesråd som företräder företag eller anställda ska ha god  
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kännedom om arbetslivet samt om det eller de yrken som rådets verksamhet avsåg (DS 

2000:62, s.84).  

 

Lärande i arbetet innebär att konkreta arbetsuppgifter används för lärandet. Till skillnad mot 

undervisning i skolan som styrs av läroplanen är det arbetsuppgifterna som styr 

kunskapsinhämtningen inom en företagsverksamhet. Genom att vara sysselsatt med 

arbetsuppgifter, fullgörs ett arbete och samtidigt skapas ett lärande som en ”sidoeffekt” (DS 

2000:62, s. 255). Det är inte överraskande att arbetslivet vill att eleverna ska ha kompetens 

från projektarbete. Givetvis är det en fördel för yrkesverksamheter att eleverna skaffar sig 

denna kvalifikation. Det finns alltså anledning att se vilka likheter och skillnader som 

påträffas mellan de två formerna av projektarbete (Skrövset & Lund, 2000, s. 34).  

 

Yrkesinriktade gymnasieutbildningar ger eleverna kunskaper som är relevanta för arbetslivet, 

förbereder dem för ett yrke där de kommer att arbeta som yrkesarbetare och fungera i ett 

spänningsfält mellan arbetsliv och skolan. Ett utvecklingsinriktat lärande uppmuntras inom 

industriell verksamhet, men det finns två faktorer som begränsar yrkesarbetarnas möjligheter 

till fortsatt lärande och utveckling. Den ena är deras bristande motivation och vilja till 

kunskapsförbättring och den andra är brist på tid vilket försvårar ett utnyttjande av lärande 

och utvecklingsmöjligheter (Skolverket, villkor och vägar). I Skolan är lärande och 

undervisning mål i sig. Det eleverna gör bekräftas i stor utsträckning just av att de ska lära sig 

något. I en skolsituation finns ofta ingen tydlig förbindelse mellan de behov elever upplever i 

stunden och vad de för tillfället gör. Verksamhetsprocessen bestäms av vad som står på 

schemat och vad som tycks nödvändigt för utbildningen (Säljö, 2000, s. 41). 

 

Kenny Andersson konstaterar att projektarbete ger en möjlighet att diskutera lärandet på 

skolan. Han är övertygad om att en sådan arbetsform även förbereder eleverna för 

näringslivet. Affärsverksamheten har ett stort behov av autonoma och idérika personer. Det 

kommer inte att vara tillräcklig enbart med färdigheter (Skolverket, 2001, reportage, Umeå). 
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I skolans värld är ett projektarbete något som man kan starta upp med en temaintroduktion 

där eleverna får komma med idéer kring temat och försöka hitta lösningar. Näringslivsprojekt 

har många olika former och är delvis annorlunda än projektarbete som genomförs i 

gymnasieskolan. Ändå finns det gemensamma drag i tankesätten och i teknikerna så att de 

erfarenheter som eleverna får av planering, styrning, ledning och samarbete under 

genomförande av projektarbete även är nyttiga i arbetslivet (Andersson & Schwencke, 2002, 

s. 14 ff.).  

 

Skrövset & Lund fäster uppmärksamheten på att i företagsvärlden har projekt, ett uttalat syfte 

och tydliga mål som man ska nå. Produkten är det viktigaste även om man har kick-off och 

liknande för att få en bra start på samarbetet i gruppen. Ändå är avsikten med projektarbete 

att denna satsning slutligen ska ge företaget mer vinst. I skolan däremot är både process och 

produkt lika viktiga. Målen för skolans projekt är alltid lärande (Skrövset & Lund, 2000, s. 34 

ff.).  

2.3.1. Att genomföra kvalificerat projektarbete i skolan och i arbetslivet 

En god process ökar sannolikheten för en god produkt. När det gäller skolprojekt är det inte 

ovanligt att eleverna glömmer processen och bara ägnar sig åt produkten, för att till slut finna 

att den har dålig kvalitet. Kvalitet i processen betyder att eleverna lyckas etablera en god 

dialog sinsemellan under hela projektet. Det innebär även att de gemensamt bestämmer vad 

som ska göras och vem som ska göra det (Andersson & Schwencke, 2002, s. 17 ff.). Gott 

samarbete mellan projektledare/lärare, lärarlaget och projektdeltagarna ökar kvaliteten i 

projektarbetssätt och lärande. Enligt Inga-Lill Vernersson ska lärarlaget skapa ett klimat där 

dialog, diskussioner och samtal blir grunden för all kunskapsförmedling. De ska stödja 

elevernas kommunikations- och uttrycksmöjligheter och vara lyhörda för de lärstilar som 

elevgruppen ger uttryck för. Lärarlaget ska ha ett tydligt förhållningssätt gällande krav, 

struktur och stöd för elever, särskild de som är i behov av hjälp, för att kunna utveckla 

lärande och kunskapsutvecklingen hos eleverna (Vernersson, Inga-Lill, 2002, s.62 ff.). 

Många skolprojekt misslyckas därför att enskilda projektdeltagare inte tar ett personligt 

ansvar att utföra ålagda individuella arbetsuppgifter i tid (Andersson & Schwencke, 2002, s. 

30) medan ett kvalificerat näringslivsprojekt alltid genomförs i termer av måluppfyllelse 

(Hagman 2002, s. 8 ff.).  
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En dålig projektarbetskvalitet kan enligt Svensson och Otter bero på att arbetsinsatserna och 

kostnaderna blir för stora, vilket skapar påfrestningar för den ordinarie verksamheten och för 

personalen, bl.a. i form av förändringsstress. En svaghet med projektansatsen kan vara bristen 

på långsiktighet. Vinster i form av ett ökat engagemang och snabbare utvecklingstakt på kort 

sikt, kan innebära svårigheter på lång sikt. Till exempel om utvecklingsgrupper som arbetat 

ihop splittras, försvåras ett långsiktigt lärande (Svensson & Otter, 2001, s. 19). Misslyckade 

projekt handlar nästan alltid om planeringsmissar, slarv med grundarbetet och 

målformulering samt projektorganisationens allmänna förutsättningar. Hagman menar att, 

enligt forskningen, havererar ungefär 70 procent av alla projekt enbart på grund av bristfällig 

målformulering. Om man vill ha en god kvalitet i sitt projektbaserade arbete, ska man 

undvika sådana misstag (Hagman, 2002, s. 15). 
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3. Metod 

En intervju är en kommunikation mellan intervjuaren och respondenten. Där överförs 

kunskap, erfarenheter, uppfattningar, inställningar och värderingar från respondenten till 

intervjuaren (Jacobsen 1993, s. 10).  

 

Det finns olika former av intervjuer i form av strukturerad, semistrukturerad samt 

ostrukturerad. En strukturerad intervju går ut på att en intervjuare ställer frågor till en 

respondent utifrån ett i förväg fastställt intervju- eller frågeschema. Fördelen med att ha en 

strukturerad intervju är enligt Alan Bryman att en sådan säkerställer att respondenternas svar 

kan sammanställas med en jämförbar metod, något som bara kan ske på ett trovärdigt sätt om 

svaren utgör reaktioner på identiska frågor. I en semistrukturerad intervju framställs 

intervjuarens frågeformuleringar som ett frågeschema där frågornas ordningsföljd varierar. 

Frågorna är mer allmänt formulerade än vad som är fallet vid strukturerade intervjuer. 

Intervjuaren har också ett visst utrymme för att ställa ytterligare uppföljningsfrågor till det 

som uppfattas vara viktiga svar. Ostrukturerad intervju består av mer allmänna 

frågeställningar över det som intervjun avses täcka. Man ställer ofta frågorna på ett informellt 

sätt. Själva formuleringen av frågorna och deras ordningsföljd skiljer sig ofta åt mellan 

intervjuarna (Bryman, 2002, s. 123 ff.). 

 

Steinar Kvale hävdar att en kvalitativ forskning syftar till att ge en helhetsbild av ett 

fenomen, utifrån ett djupare perspektiv. I den kvalitativa forskningsintervjun som är 

ämnesorienterad, bygger man upp kunskap. Det handlar om en ömsesidig påverkan, om en 

utväxling av uppfattningar mellan två personer som resonerar om ett tema av gemensamt 

intresse. Syftet med en sådan undersökning är att vara insatt i stoffet från livsvärlden ur den 

intervjuades egen synvinkel (Kvale, 1997, s. 32 ff.). Livsvärlden är enligt Kvalen en tillvaro 

som nås i vardagslivet och ges som ett naturligt evenemang, oberoende av några 

förklarningar (Kvale 1997, s. 55).  

 

Som ett led i mitt uppsatsarbete definierade jag ett tema utifrån mitt intresse för projektarbete, 

både i skolan och i näringslivet och riktade fokus mot att ställa frågor kring problematiken. 

Jag byggde upp logiken i de argument och det stöd jag anförde för ett påstående eller en 

slutsats genom analys av litteratur och intervjuer (Booth m.fl., 2004 s. 19).  
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När jag skrev mina intervjufrågor ville jag försäkra mig om att frågorna var relevanta för 

undersökningssyftet. Innan jag satte igång med själva frågeskrivandet till intervjuerna, hade 

jag läst ett antal böcker om projektarbete både i gymnasieskolan och i näringslivet. På så sätt 

hade jag tillräckligt med kunskap för att tänka igenom formuleringen av frågorna och även ta 

upp detaljer som kunde påverka mitt undersökningsresultat på ett givande sätt. Jag försökte 

även att under pågående intervju vara lugn och mottaglig och låta respondenten prata om de 

företeelser som denne tyckte var viktiga (Bell 2000, s. 122). Jag tog också hänsyn till etiska 

principer som informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav (Bryman, 2002, 

s. 140) gällande respondentens rätt i forskningsprocessen och var medveten om att i vissa fall 

kunde denne vara tillbakadragen eller stressad och inte berätta allt som den hade i minnet. 

Därför lämnade jag en viss frihet för respondenten att tänka och svara på frågorna (Bell 2000, 

s. 122). Intervjufrågorna till gymnasielärarna på industriprogrammet är bifogade under 

”Bilaga 1” och intervjufrågorna till projektledarna inom industrin är bifogade under ”Bilaga 

2”. 

3.1. Datainsamling 

Steinar Kvale anser att en grundläggande del av undersökningen bör äga rum före den 

faktiska intervjusituationen. Ledmotiven inför intervjun avser frågorna vad, varför och hur.  

• Vad: Intervjuaren skaffar en förkunskap om ämnet för utredningen.  

• Varför: Intervjuaren utformar ett klart syfte med intervjun.  

• Hur: Intervjuaren har kunskap om olika intervjuformer och beslutar om vilken som är 

lämplig för just denna undersökning (Kvale 1997, s. 119).  

 

För att skapa gynnsammare förutsättningar för både själva frågandet och registreringen av 

lärarnas uppfattningar om olika aspekter av projektarbete i gymnasieskolan och i näringslivet, 

valde jag att i min undersökning använda mig av en kvalitativ forskningsmetod och en 

halvstrukturerad intervjuform. Jag anpassade frågorna till de aktuella situationerna för att få 

de svar jag behövde för min undersökning. Jag började med att ställa öppna frågor och så 

småningom riktade jag in mina frågor mot ämnet. Jag ställde samma frågor både till lärarna 

och personerna från näringslivet för att lättare kunna jämföra svaren och sortera data med 
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hänsyn till uppsatsens syfte för att sedan kunna dra lämpliga slutsatser. Den kvalitativa 

intervjun kallas ibland ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju (Kvale, 1997, s. 19). 

3.2. Undersökningsgrupp 

Det finns tusentals industriföretag i Sverige (som exempel kan jag nämna att enligt SCB, 

Statistiska centralbyrån, SNI 15-37 3 var drygt 58000 industriföretag, registrerade bara under 

år 2003) och de genomför med ganska hög sannolikhet sina projekt på varierande sätt. 

Eftersom det är omöjligt att undersöka hur varje företag genomför sina projektarbeten 

bestämde jag mig, av bekvämlighetsskäl, för att istället undersöka hur några företag, 

uppfattade projektarbete i gymnasieskolan.  

 

Valet av personer till undersökningen består av fem projektledare från fyra olika kommuner 

inom olika industriföretag som har mellan 16 och 150 anställda i Sverige med 

arbetsinriktning mot tillverkning, bearbetning och montering.  

 

Ett företag arbetar med svetsning, bearbetning och tillverkning. Ett annat arbetar med 

elinstallation. Det tredje är ett företag med många kedjebutiker som har produktionsfabriker 

av elektriska varor utomlands men själva konstruktionen, produktutvecklingen, förbättringen, 

försäljningen och reparationen av produkterna efter reklamationer sker i Sverige. Det fjärde 

är ett modernt och stort företag som har enorm produktionskapacitet med hjälp av robotar och 

avancerade CNC-maskiner. Det femte är en välkänd svensk fabrik som har en del av sin 

produktion av vitvaror utomlands och en del hemma i Sverige, men monteringen sker bara i 

Sverige.  

 

Jag intervjuade också fem gymnasielärare på industriprogrammet från de fyra kommunerna. 

De företag som ställde upp för intervjun hade under de senaste åren anställt en eller flera 

operatörer eller montörer med gymnasialutbildning och som även hade läst ”Projektarbete 

100 p” på industriprogrammet från de gymnasieskolor som de intervjuade lärarna hade jobbat 

på.  

                                                
3 Enligt SCB betyder SNI, Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE. SNI är primärt 
en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som 
bedrivs. Ett företag, arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). SNI 15-37 är för tillverkningsindustrin. 
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Både gymnasielärarna och projektledarna var av blandade kön och åldrar.  Intervjun med 

respondenterna spelades in med bandspelare och transkriberades ordagrant. Meningen med 

detta val var att upptäcka likheter och olikheter mellan uttryckta uppfattningar beträffande 

mina frågeställningar som framställdes under rubriken 1.3.2. 

3.3. Databearbetning 

Databearbetningen beskriver vilka metoder som har använts och på vilket sätt data har 

bearbetats. Arbetet med att utforma avvikelsen i tolkning av data och uppfattningar kräver 

läsning, reflektion och att kritisk granska de kategorier man formulerat för att finna nya fakta 

(Larsson, 1986, s. 31).  

 

Samma dag som en intervju hade slutförts lyssnade jag på bandet flera gånger och skrev ner 

de gjorda uttalandena med hjälp av ordbehandlaren. Jag bestämde mig för att skriva ut 

intervjuerna ordagrant för att lättare få syn på de olika uppfattningar som framkom i dem och 

urskilja likheter och skillnader mellan projektarbete som genomförs i gymnasieskolan och i 

näringslivet.  

 

Analysen av intervjuerna verkställdes på så sätt att jag läste intervjusvaren om och om igen. 

Jag hade klart för mig vilket fenomen jag egentligen var intresserad av. Mitt mål var att hitta 

likheter och skillnader som fanns mellan projektarbete som genomförs i gymnasieskolor, 

baserat på kursen ”Projektarbete 100 p” och näringslivets projekt i industriföretag. Jag ville 

även undersöka vad näringslivets representanter förväntade sig av elevernas kunskaper i 

projektarbete efter att eleverna hade genomgått kursen ”Projektarbete 100 p” under sin 

gymnasieutbildning.  

 

Medan jag läste intervjusvaren märkte jag alla uttalanden som var relevanta för mitt mål. 

Genom jämförelser mellan respondenternas yttrande förtydligades likheter och skillnader 

som fanns hos olika svar. Så småningom kunde jag se ett mönster som kunde framställa 

grunden till kategorierna (Larsson, 1986, s.37). Eftersom jag lät respondenterna berätta fritt 

om projektarbete och dess innehåll, dök ideligen många intressanta indelningsgrupper upp i 

deras beskrivningar.   
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Respondenternas uttalande grupperas i kategorier mål och syfte, planering, genomförande, 

dokumentation och loggbok, projektledning, process och produkt, kompetensutveckling samt 

utvärdering. Redovisning av ovannämnda indelningsgrupper kommer att redovisas under 

rubriken ”Resultat av intervjuer”.    

3.4. Metoddiskussion 

Det var lätt att få tag på gymnasielärare från industriprogrammet av båda könen och med 

blandade åldrar, som hade lett kursen ”Projektarbete 100 p”. De kontaktade lärarna tyckte att 

syftet med uppsatsen lät intressant och var villiga att medverka i undersökningen. Däremot 

var det svårare att få tag på intresserade och icke arbetsbelastade projektledare från de företag 

som hade anställt en eller flera yrkesarbetare från de gymnasieskolor som de intervjuade 

lärare hade jobbat på. Denna svårighet förstärktes ytterligare eftersom jag även ville ha 

projektledare av båda könen i min undersökning. De flesta projektledare inom industrin är 

tyvärr män. Det tog ganska lång tid innan jag fick tag på en kvinnlig projektledare som var 

villig att ställa upp för intervju. Så i mina projektledarintervjuer ingår fyra män och bara en 

kvinna. De intervjuade projektledarna var öppna och intresserade av att dela sina erfarenheter 

med mig. De tyckte att det var ett steg i rätt riktning att jämföra skolan med näringslivet. 
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4. Resultat av intervjuer 

Under detta kapitel presenteras resultaten av de tio intervjuer som jag genomfört. Här svarar 

jag på gymnasielärarnas och projektledarnas uppfattningar avseende de frågor som jag har 

ställt på sidan 3 under rubriken ”Frågeformulering”.  

 

Projektarbeten som utförs på industriprogrammet och är baserade på kursen ”Projektarbete 

100 p” är i flera avseenden lika de projektarbeten som genomförs i industrin. De likheter som 

jag upptäckte efter genomförda intervjuer är: Mål och syfte, motivation, utmaning, planering, 

tidsram, genomförande, dokumentation och loggbok. Jag fann även projektledning, stöd och 

trygghet, process, produkt, kompetensutveckling och utvärdering. 

 

Efter en djupare granskning fann jag, trots de tydliga likheter som finns, att det också finns 

tydliga skillnader i projektarbeten som genomförs på industriprogrammet och i 

industriföretagen. Jag upptäckte även att ”de gemensamma nämnarna” har olika innebörd och 

begreppsförklaring i respektive grupp. Mål och syfte, motivation, utmaning, planering, 

resurs, genomförande, schemaläggning, dokumentation och loggbok samt stöd, 

projektledning, process, produkt och kunskapstillväxt har olika innehåll och uppfattas och 

tolkas på olika sätt av gymnasielärarna på industriprogrammet och projektledarna inom 

industrin. Jag kommer att analysera de likheter och skillnader som jag fann i min 

undersökning och redovisa hur kursen ”Projektarbete 100 p” trots skillnaderna är relevant för 

industrin.  

4.1. Likheter mellan ”Projektarbete 100 p” och industriprojekt  

4.1.1. Mål och syfte 

Både gymnasielärarna på industriprogrammet och projektledarna inom industrin har en 

gemensam syn på att, med projektmål menas slutpunkten för en tidsbegränsad insats för att 

framställa en produkt eller tjänst. Tidsbegränsningen avser att projektet har en viss 

utsträckning i tiden med en start och ett slut. Målen måste tydliggöras och meddelas till 

eleverna/operatörerna för att ge en helhetsbild av projektet och därmed skapa tankar och idéer  
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kring vad arbetet handlar om, varför ett sådant projekt ska genomföras, hur det ska utföras 

och hur lång tid man har på sig. Enligt respondenterna ger projektarbete 

eleverna/operatörerna möjlighet att medverka mer aktivt och få större inflytande över en 

arbetsuppgift samt att framställa lösningsmetoder. Denna arbetsform syftar också till att 

stimulera en ömsesidig samverkan mellan gymnasieskolan och det omgivande samhället samt 

att inspirera eleverna/operatörerna, väcka intresse hos dem och ge dem redskap för kunskaps- 

och kompetensutveckling. Projektarbete anses hjälpa eleverna/operatörerna att på egen hand 

samla data och komma med tips och idéer för genomförande av arbetet.  

 

4.1.1.1. Motivation 

Somliga gymnasielärare på industriprogrammet och en del projektledare inom industrin anser 

att projektarbete höjer elevernas/operatörernas motivation. De avser att några av de 

avgörande faktorerna för ett lyckat projektgenomförande är elevernas/operatörernas 

engagemang, intresse och motivation. Med hjälp av detta utvecklar de sin egen förmåga och 

förstår att projektarbete kräver självdisciplin och eget ansvar. Dessutom kan 

elevernas/operatörernas motivation öka när de inser att de under projektets lopp har fått stor 

kunskap med sig och är på väg att lösa problemen och fullborda projektet. Ur ett pedagogiskt 

perspektiv anser lärarna att industriinriktade projekt, på uppdrag av företag och 

organisationer, ökar elevernas motivation och lärande, då det finns en förbindelse med en 

verklig mottagare av det beställda projektarbetet. Elevens motivation påverkar utvecklingen, 

liksom möjligheterna att få öva och praktiskt tillämpa det man skall lära sig samt att samspela 

med andra elever. 

 

4.1.1.2. Utmaningar 

Enligt gymnasielärarna på industriprogrammet och projektledarna inom industrin förstärker 

projektarbete kraven på elever/operatörer att ta tag i fler utmaningar och nya villkor. De är 

motiverade att förbättra sina kunskaper, förändra sitt arbetssätt och utveckla sig inom många 

olika områden för att kunna utföra arbetet. Respondenterna anser att elever/operatörer genom 

nya utmaningar får en ökad motivation inte bara för sitt arbete utan också för fortsatt 

individuell utveckling, ökat självförtroende och ökat inflytande inom utbildningen/yrket. En 

av projektarbetets utmaningar är att ge eleverna/operatörerna möjlighet att lära sig efter sina 

individuella behov och förutsättningar och på deras villkor. De utvecklar under realistiska  
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former sin kompetens för att nå ett mål som godtas av skolan/yrkesbranscherna. Ur industrins 

perspektiv anser projektledarna att det finns stora vinster i att utveckla medarbetarna och 

organisationen via nya utmaningar för att på det sättet kunna effektivisera, höja kvaliteten 

och förbättra verksamheten i förhållande till kundernas krav.  

4.1.2. Planering 

Både gymnasielärarna och projektledarna anser att ”planering” är en av projektarbetets 

viktigaste byggstenar. Planering är ett centralt inslag som finns i alla ”projekt” som 

eleverna/operatörerna engagerar sig i. Planeringen utförs i form av förberedelse, reflektion 

över mål och redskap samt uppskattning av tid och arbetsinsatser. Eleverna/operatörerna 

tillåts att utföra projektet hur de vill så länge de håller sig till projektmålen.  

 

Enligt respondenterna är projektarbetet inte utförbart om det inte existerar en bra och 

genomtänkt planering. Planeringen bör ske med stor precision, där tydliga mål formuleras, 

olika alternativ presenteras och en ordentlig uppföljning organiseras så att projektet 

genomförs på ett skickligt sätt. I planeringen ska eleverna/operatörerna använda sig av sina 

egna erfarenheter, kunskaper och idéer och organisera samverkan med andra projektaktörer. 

Planeringsprocessen ska även omfatta fördelning av handledningsuppdrag, val av 

arbetsformer, arbetsmaterial och ekonomiska resurser. I vissa fall när det finns 

projektdeltagare med olika funktionsnedsättningar bör också en bättre arbetsmiljö med 

gynnsammare möjligheter planeras. I de projektarbeten som genomförs både i industrin och i 

gymnasieskolor är lärarna och projektledarna med och bestämmer ramarna, vilka omfattar 

bland annat hur lång tid projektet ska ta och vilka huvudområden man ska hålla sig till.  

 

Båda grupperna anser att det tar tid för eleverna/operatörerna att komma igång med projektet, 

men detta kan bero på något problem som är uppenbart för lärarna och projektledarna, men 

inte alls lika tydligt för eleverna eller operatörerna. Både de aktuella gymnasielärarna och 

projektledarna anser att tidsbristen är ett hinder liksom andra resursfrågor såsom 

handledningstimmar, material och lokaler. De menar även att oplanerade förändringar i 

processen och extra handledarstöd utöver schemaläggningen, påverkar tidsramen under 

projektets lopp.  
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4.1.2.1. Schemaläggning 

Projektledarna inom industrin nämner i intervjuerna att det utformas ett schema under 

planeringsstadiet dock inte utav operatörerna utan av tjänstemännen. I schemat redovisas hela 

projektprocessen. Operatörerna kan inte påverka eller ändra schemat. De kan bara läsa i 

schemat var i processen de befinner sig och när de måste bli klara med produkten. I 

gymnasieskolan är också eleverna delaktiga i att utforma ett schema. Eleverna ser projektet i 

helhet och planerar för sitt arbete schemamässigt, som till exempel när de ska bli klara med 

den ena uppgiften och börja med nästa moment. 

4.1.3. Genomförande 

Både i gymnasieskolor och i industrin genomförs projektarbetet med hänsyn till den 

planerade tiden, resursen och kostnaden.  Respondenterna anser att ett genomtänkt, noggrant 

och så felfritt genomförande som möjligt är en förutsättning för ett kvalificerat projektarbete. 

För detta krävs att lämpliga metoder beroende på projektarbetets art utvecklas. Resurser för 

genomförandet av projektarbetet i form av utrustning, medel och förbrukningsmaterial bör 

beaktas under projektets gång. Kontinuerliga utvärderingar, samtal och samarbete mellan 

eleverna/operatörerna, projektledaren och andra projektaktörer under projektprocessen gör att 

genomförandet får ett bra slutresultat. 

4.1.4. Dokumentation och loggbok  

Av genomförda intervjuer kan jag dra slutsatsen att både gymnasielärarna och projektledarna 

anser att dokumentation/loggbok under projektets lopp och redogörelse efter avslutat 

projektarbete i form av skriftlig rapport eller muntlig redovisning är viktigt även om detta 

ofta inte görs på grund av tidsbrist inom näringslivet. Dokumentationen ska redovisa vad som 

var projektets syfte och om det gick att genomföra det. Hur man har lyckats/misslyckats med 

det och varför det blev som det blev.  Efter avslutat projektarbete ska det hela utvärderas och 

redovisas för projektaktörerna, skolan eller yrkesbranschen.  

4.1.5. Projektledning  

Projektarbete både i gymnasieskolor och i industri skapar en arbetsmiljö, där människor 

utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. När det gäller kunskapsutvecklingen höjs 

deltagarnas vetanden inom ett eller flera områden, där en operatör lär sig mer om sitt arbete 
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att hantera maskiner och en elev möter nya utmaningar och höjer sina kunskaper inom sin 

utbildning. Lärarna och projektledarna anser att de som projektledare har uppgiften att 

organisera projektet och vägleda eleverna/operatörerna, så att de klarar av att formulera en 

problemställning som går att genomföra.  

 

Enligt respondenterna erbjuds elever/operatörer två former av handledning, aktiv eller passiv. 

Aktiv handledning definieras som direkt lärare/experthjälp så att gruppen snabbare och 

effektivare kan lösa ett problem.  Passiv handledning begränsas till den vägledning som 

projektaktörerna får för att själva kunna ta reda på lösningar av olika problem i 

sammanhanget.  

 

Handledning i form av stöd för nya utmaningar och försök att skapa trivsel, trygghet och 

respekt för varandra och för laget är viktiga gemensamma drag både i näringslivet och i 

skolan. En bra projektledare i industrin eller i gymnasieskolan, är enligt respondenterna 

utåtvänd, fysiskt aktiv, rör sig mycket bland sina projektmedarbetare och ger ibland en klapp 

på axeln, tar sina elever/operatörer på allvar, inspirerar, skapar respektfulla relationer, styr 

rättvist och ser till att ingen åker snålskjuts på sina medarbetare. 

 

Gymnasielärarna och projektledarna anser att det är väldigt viktigt att projektaktörerna 

känner sig trygga i arbetsmiljön och i sina roller och tycker att det är trevligt att jobba i 

projekt. De menar att både elever och operatörer vill ha uppmärksamhet. Eleverna vill bli 

sedda och operatörerna vill känna sig behövda. 

4.1.6. Processen eller produkten? 

En projektprocess avser allt som händer innan en produkt är färdig. Detta förlopp drivs av 

elever/operatörer utifrån deras egna erfarenheter, kunskaper och idéer. Här kan idéerna bli 

verklighet. Varje förändring som sker i processen måste länkas ihop och förankras med 

planeringsarbetet. Under processen utvecklas aktörernas kompetens och kunskap. De inser 

vilken kraft var och en har för att lösa problem och driva projekt. De lär sig vilka redskap och 

vilka metoder som kan användas för utvecklingsarbetet och när kunskapsutbyte med andra 

aktörer behövs. Enligt lärarna/projektledarna sker även en attitydförändring hos 

eleverna/operatörerna under processen. Projektarbete ställer högre krav på deltagarna att ta 
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ansvar, reflektera och tänka efter.  Att arbeta i projektform bidrar enligt respondenterna till 

att olika valmöjligheter upptäcks samt att en flexibel arbetsmiljö skapas, vilket underlättar ett 

utvecklingsinriktat lärande.  

 

Genom projektarbetet tillverkar/förbättrar eleverna/operatörerna en produkt. Produkten är ett 

svar på problemformuleringarna som ställdes under planeringsfasen. De utvecklar sin egen 

inlärningsmetod genom egen reflektion och styrning för att bli medvetna om sin egen 

förmåga att tillverka eller förbättra en produkt och få en ökad insikt i projektarbete.  

4.1.7. Kompetensutveckling 

Av genomförda intervjuer går det att dra slutsatsen att med kompetens menas utveckling i 

både kunskaper, färdigheter och ansvarsmedvetenhet. Enligt respondenterna höjer 

projektarbete elevernas/operatörernas kunskap och ansvarsmedvetenhet. De anser också att 

kompetensutveckling har ett direkt samband med personutveckling. Alla arbeten utvecklas på 

ett eller annat sätt och man måste utveckla sig parallellt med arbetet och lära sig nya saker. 

Kompetensutveckling sker när man förbättrar sig, både kunskapsmässigt och 

färdighetsmässigt för att bli ännu skickligare på det man redan är bra på.  

 

Både gymnasielärarna inom industriprogrammet och projektledarna inom industrin nämner 

att de utnyttjar gruppdynamiken för att höja projektaktörernas kunskap och kompetens. 

Eleverna/operatörerna är måna om att deras lagkamrater precis som de själva ska ansvara för 

projektet så bra som möjligt och att ingen åker snålskjuts på andra. Tack vare detta skapas en 

miljö, där gruppen granskar varandras arbete och påminner om att var och en tar sitt ansvar i 

genomförandet. Att arbeta i ett lag får eleverna/operatörerna att bli medvetna om sig själva 

och samtidigt förstå att det finns flera individer i laget. De lär sig att själva styra och reglera 

arbetet. De gör ibland samma sak om och om igen tills de erhåller en bra produkt för att 

använda den vidare i projektarbetet, i till exempel en sammanfognings- eller 

monteringsprocess. De lär sig att lägga sina verktyg på sin plats och för att ha ordning för att 

senare kunna använda verktygen utan att leta efter dem i timtal. Eleverna/operatörerna som är 

delaktiga i projektarbetet mognar i kontakt med andra och i ett socialt sammanhang. De väljer 

själva vilka metoder de vill använda för att utveckla sin kunskap och nå den fastställda 

produktkvaliteten.   
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4.1.8. Utvärdering 

Enligt respondenterna siktar projektarbetsutvärdering på förändring i utvecklande riktning. 

Handledarna tillsammans med sina elever/operatörer tittar tillbaka på de ställda målen och 

utvärderar processen fram mot målet. Det finns ibland en gemensam utvärderingsenkät, där 

aktörerna kan svara på frågor och ibland utvärderas projektet i detalj eller i helhet muntligt 

eller skriftligt. Tack vare en kontinuerlig utvärdering känner sig aktörerna tryggare i sina 

arbetsuppgifter och blir insatta i om uppgifterna utförs rätt eller fel. 

4.2. Skillnader mellan ”Projektarbete 100 p” och industriprojekt 

4.2.1. Mål och syfte 

Av genomförda intervjuer kan konstateras att i industriprojekten är produkten utan tvekan det 

viktigaste målet. Produkten kan vara i form av en framställningsdetalj, förbättring eller 

utveckling av en produktionskedja. I gymnasieskolans projektarbete är inlärningsprocessen 

lika viktig som produkten. Gymnasielärarna anser att ”Projektarbete 100 p” ger eleverna 

särskilda tillfällen för inlärning, en möjlighet som inte utnyttjas fullt ut i näringslivet. En av 

de största skillnaderna mellan de två är alltså vikten som läggs vid processen. Målet för 

skolprojektet delas in i två olika kategorier, övergripande mål och andra mål.  

 

4.2.1.1. Övergripande mål i skolprojekt 

Kunskapsinhämtning är huvudsyftet med projektarbete. Eftersom det ofta är olika ämnen 

involverade i projektarbetsformen kan eleverna bättre se sambandet mellan dessa. 

Projektarbete innebär stegvist mognande hos eleverna och ökar deras vilja och lust att lära. 

Denna arbetsform höjer elevens självförtroende, självkänsla och motivation vilket är grunden 

för allt lärande.  

 

Några projektledare inom industrin nämner i intervjuerna att i vissa fall, på grund av tidspress 

och otillräckliga resurser tappar en del operatörer sin motivation att arbeta i projektform. Men 

de är ändå med och genomför projektet eftersom de får lön för det. Gymnasielärarna inom 

industriprogrammet påstår att på grund av projektets inlärningssyfte och att skolprojekt inte 

är vinstrelaterade, jobbar eleverna i ett lugnare tempo och har tid på sig att steg för steg 
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bygga kunskap på kunskap. Detta gör att eleverna tycker att det är roligt att jobba i projekt 

vilket i sin tur höjer deras motivation.  

 

Skolans uppdrag är att stödja alla elevers lärande. Det är samspelet mellan utbildning, 

kompetensutveckling, integrering mellan olika kurser och reflektion över den inhämtade 

kunskapen som ligger till grund för nya utmaningar.  I industrin utmanas operatörerna till att 

höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och öka produktiviteten i förhållande till 

konkurrenterna för att få en tryggare anställningsform, färre uppsägningar och högre lön. 

 

4.2.1.2. Andra mål i skolprojekt 

Skolan har även som mål att eleverna ska lära sig många andra saker, utöver 

ämneskunskaperna, medan de arbetar med projekt. Samarbete med klasskamraterna, 

hantering av verktyg och maskiner och att ta ansvar för sitt lärande är några av de företeelser 

som är också oerhört viktiga för skolan. 

4.2.2. Planering 

Efter mina genomförda intervjuer med gymnasielärarna och projektledarna har jag kommit 

fram till att vi tack vare läroplanen Lpf-94 har tydliga regler om vad som är skolans 

värdegrund och uppgifter samt vad som anses vara kvalitetsutveckling i skolan. Kursplanen 

för ”Projektarbete 100 p” framställer för oss lärare projektarbetes syfte, karaktär och mål. 

Skolverket redovisar påtagligt hur ett projektarbete skall genomföras i gymnasieskolan. Vi 

lärare tillsammans med våra elever planerar vad ett projektarbete ska omfatta. Varför just 

vissa moment är viktigare än andra och hur de ska genomföras för att eleverna får en 

maximal nytta av projektarbetet. Vi lärare tänker i första hand på elevens bästa och planerar 

utifrån Skolverkets kursmål och elevmål.  

 

Inom industrin genomförs projektarbete på många olika sätt, fast i grunden har de en 

”gemensam nämnare” och den är ”Planering för att maximera sin vinst”. Planeringen utgår 

från hur arbetet ska genomföras för att företaget slutligen ska tjäna pengar på det. 

Projektledarna inom industrin berättar i intervjuerna att om en grupp operatörer deltar i ett 

projektarbete för att förbättra och effektivisera sättet att arbeta, så är det de själva som 

planerar hur projektet ska gå till. Ett sådant projektarbete syftar till exempel på att minska 
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tillverkningstiden för en detalj utan att negativt påverka kvaliteten, eller förbättra 

underhållningsprocessen på en maskin. Om det är en produkt som ska utvecklas då är 

operatörerna inte involverade i projektet. Det är tjänstemännen som tillsammans med 

projektägaren (i allmänhet kunden) som planerar projektarbetet. I vissa fall finns det någon 

erfaren operatör med i planeringen för att informera om maskiner eller produktionen.  

 

Resursfaktorer påverkar utvecklingen av projektarbetet mer inom gymnasieskolor än 

industrin. Enligt lärarna beror detta på att skolorna inte prioriterar kostsamma men ibland 

nödvändiga resurser till projektarbetet. Om eleverna behöver köpa verktyg eller material till 

projektarbetet, diskuterar de med läraren om behovet. Läraren i sin tur försöker hitta andra 

alternativ och i sista hand, om det inte finns någon utväg, beställer de verktyg eller material 

till projektet. Elevernas arbetssituation och lärande kan därmed påverkas negativt. Inom 

industrin finns det ett tak för hur mycket operatörerna kan handla för i projektgenomförandet. 

Taket i de företag, där de intervjuade arbetar, låg mellan 3000 till 5000 kronor. Alla 

kostnader utöver denna summa måste meddelas projektledaren, vilken i sin tur meddelar 

projektägaren eller inköparen för anskaffningen. De intervjuade arbetsledarna var alla eniga 

om att ett köp bara godkänns, om det verkligen kan göra produktionen lönsammare. 

4.2.3. Genomförande 

I ett industriprojekt tar ledningen hänsyn till att vissa operatörer är duktiga på vissa maskiner 

och andra operatörer har andra kunskaper. Projektledarna försöker att skapa en grupp där 

varje operatör har sina speciella fackkunskaper som kvalifikation för genomförandet. 

Operatörerna utför de arbetsuppgifter som de framför allt har goda meriter för, så att 

resultatet blir det bästa möjliga på kortast möjliga tid. 

 

I gymnasieskolan är lärarna måna om att varje elev får erfarenheter av alla sidor av 

projektarbetet, även om de har olika förutsättningar för att bidra. De elever som har 

specialkompetens hjälper sina projektkamrater med vägledning och till följd av det utnyttjas 

deras kompetens för att främja projektet.  
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En annan skillnad mellan skolprojekt och industriprojekt är att i gymnasieskolan arbetar en 

grupp elever oftast bara med ett projekt. Inom industrin kan operatörerna samtidigt arbeta 

med många projekt, dvs. multiprojekt. 

4.2.4. Dokumentation och loggbok  

Enligt projektledarna inom industrin kan dokumentation av arbetet nedprioriteras på grund av 

brist på tid. Operatörerna ägnar anmärkningsvärt lite tid åt rapportskrivning. Administrativt 

arbete utförs av tjänstemän eller projektledarna. I vissa företag kontrollerar operatörerna sin 

egen processdel med hjälp av checklistor och bockar av färdigformulerade angivelser som 

har med processförbättring eller processutvecklingen att göra. Däremot är gymnasielärarna 

väldigt måna om att arbetet sammanställs på ett systematiskt och ordentligt sätt. De vill att 

eleverna, precis som skolverket kräver, skriver kontinuerligt i loggbok och redovisar vad de 

har gjort under projektets gång. I diskussioner och redovisningar ska eleverna också nämna 

de nya begrepp, som de har lärt sig. Lärarna anser att på detta sätt kommer eleverna med 

frågor, önskemål och idéer och delar sina erfarenheter med andra elever. Slutrapport 

rekommenderas av samtliga intervjuade lärare. 

4.2.5. Projektledning  

Enligt projektledarna är det viktigt att projektaktörernas insats värderas högt. Operatörerna 

ska få beröm när de har gjort ett bra arbete. De måste bli trodda, få respekt och stöd och 

känna sig fria att skapa en trivsam arbetsmiljö. Projektledarna anser även att deras viktigaste 

uppgift är att leda och fördela. De ska vara aktiva i hela processen, komma med bra 

synpunkter och se till att allt fungerar som planerat. En projektledare ska se till att alla idéer 

kommer upp till ytan och de ska fatta rätt beslut när någonting i projektet blir krångligt. De 

måste hela tiden se nya möjligheter för att genomföra projektet effektivare med begränsade 

kostnader. Ledningen bör ske på det sättet för att reducera operatörernas misstag under 

processen. I det hårt konkurrensutsätta företagsklimatet har industrin inte råd med alltför 

många misstag.  

 

En handledare ska enligt gymnasielärarna se till att eleverna lär sig av sitt misstag och deras 

kunskaper utvecklas. Det är viktigt att eleverna reflekterar över sin egen inlärning och över 

projektet i sig. Skolans viktigaste uppgift är att förbereda eleverna för livet utanför skolan, 
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både när det gäller att arbeta och att läsa vidare. Lärarna nämner även i intervjuerna att en 

handledare ska stötta eleverna i att komma på nya idéer och hjälpa dem att lösa problem men 

inte ge dem direkt svar på problematiken. Läraren ska även läsa loggböcker och se hur 

eleverna har utvecklats kunskapsmässigt och vad de har lärt sig under tiden. Det är också 

viktigt att gruppens samarbete fungerar och projektet går framåt. 

4.2.6. Processen eller produkten? 

Projektledarna inom näringslivet anser att den färdiga produkten, som kunden betalar för, är 

viktigast för dem. Processen är bara viktig i det avseendet att om produkten inte kommer 

fram, kan man undersöka i processen och se var felet är. För gymnasielärarna är processen 

minst lika viktig som produkten. Det är betydelsefullt för lärarna att eleverna praktiskt och 

aktivt använder och förklarar de begrepp som ger fördjupad förståelse. Begreppen ska knytas 

an till kunskapsområden och ge eleverna möjligheter till ansvar, diskussioner och att fatta 

beslut under processen. På så sätt skapas motivation, intresse och engagemang. 

 

Alla de intervjuade gymnasielärarna var eniga om att projektarbetet kan betraktas som lyckat 

även om det inte ger en så bra produkt som egentligen önskats.  Det som är viktigt för lärarna 

är att eleverna får kunskaps- och kompetensutveckling. Gymnasielärarna anser att projektet 

är godkänt om eleverna vet och kan beskriva var problemet fanns och varför produkten inte 

blev som det var planerat. 

4.2.7. Kunskapstillväxt 

Enligt gymnasielärarna fördjupas elevernas vetanden inom ett eller flera områden. Deras 

sociala kompetens, processkompetens och förmågan att planera och ta ansvar förbättras. 

Lärarna var samstämmiga om att de största vinsterna med projektarbete var att deras elever 

fick olika infallsvinklar. De kom själva på nya idéer, löste problemen på sitt sätt och lärde sig 

utan några ansträngningar nya kunskaper, steg för steg. Enligt lärarna hade eleverna en hög 

motivationsnivå, var engagerade i uppgifterna, lärde sig om det sociala samspelet och framför 

allt tog ansvar för sitt lärande och förberedde sig för livet utanför skolan.  

 

För projektledarna inom industrin är det också viktigt att operatörerna är sakkunniga men 

projektarbetet prioriterar inte i första hand operatörernas kunskapstillväxt. Enligt 
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projektledarna är det oerhört viktigt att operatörerna har goda kunskaper inom sitt område. 

Tack vare deras kunskaper kan företagen ta emot mer avancerade arbeten, tillverka 

kvalificerade produkter och konkurrera med andra företag och tjäna ännu mer pengar. Men 

företagen planerar inte så att operatörernas kunskapstillväxt ska ske via projektarbete utan 

genom intern/extern utbildning och omskolning. Företagen anser också att de operatörer som 

vill höja sin kunskap, kompetens och utveckla sig inom verksamheten ska ha möjlighet att 

göra det, annars finns risken att de säger upp sig och tar arbete hos konkurrenten. 

4.3. Industriföretagens förväntningar på gymnasieelever som genomgått 

kursen ”Projektarbete 100 p”  

Projektledarna inom industrin är samstämmiga om att de inte kräver för mycket kunskap av 

sina nyanställda operatörer med gymnasieexamen. De tycker kunskap är något som 

operatörerna får så småningom under sitt yrkesliv. De anser att det räcker om operatörerna 

har grundutbildningen inom yrket. För projektledarna är det däremot viktigt att deras 

anställda är ansvarsmedvetna och har social kompetens, bryr sig om sitt jobb och samarbetar 

med andra.  

 

Alla utom en av de intervjuade projektledarna ansåg att projektarbeten som eleverna 

genomför i skolan påverkar eleverna i en positiv, företagsanpassad riktning. Tack vare 

”Projektarbete 100 p”, blir eleven tränad att planera, strukturera och genomföra. Om 

operatören är duktig på att bygga upp en projektstruktur då är han/hon även duktig på att 

tänka och felsöka systematiskt. En sådan person har enligt projektledarna lättare att komma 

fram med idéer, kan snabbare lösa problem, kan se sammanhanget, tänka kritiskt och ställa 

kluriga frågor. Det viktigaste med att läsa ”Projektarbete 100 p” är inte att kunna 

projektarbete utan att det finns en indirekt kunskap. Den sekundära vetskapen, det 

systematiska arbetssättet som denna skolkurs ger är det viktiga för industrin.  

 

Projektledarna nämnde i intervjuerna att de ser fram emot att företaget anställer människor 

som kommer med nya förslag, idéer och är kreativa. De tror att kursen ”Projektarbete 100 p” 

är relevant på det viset att den utvecklar elevernas visioner, skapande förmåga, lär eleverna 
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att vara öppna för nya utmaningar, villiga att samarbeta och själva inser att de inte är perfekta 

och kan allt.  

 

En av projektledarna delade inte denna uppfattning med andra respondenter inom 

näringslivet. Enligt denna ledare har ansvarstagande och kompetens, ett direkt samband med 

människans personlighet och fostran att göra. Familjen, föräldrarnas status och utbildning, 

familjeförhållande, massmedia, politiker och samhället är en del viktiga element som skapar 

en kompetent och ansvarsmedveten människa. Människan är mycket mer komplicerad än att 

en 100 timmars utbildning kan ändra hennes livsstil.   

 

Av genomförda intervjuer med gymnasielärarna kan jag dra slutsatsen att de som inte har 

någon annan arbetserfarenhet utöver läraryrket (vilket i mitt fall handlade om två lärare) är 

osäkra på vad näringslivet behöver. Lärarna anser att skolprojekt förbereder eleverna för livet 

utanför skolan.  Industrin förväntar sig att våra elever ska kunna formulera ett syfte eller 

undersöka problem, reflektera över problemet och med hjälp av egna metoder ta reda på hur 

de kan lösa det. Tack vare skolprojektet lär sig eleverna att självständigt söka svar och ta reda 

på information i manualer vilket gynnar företagen. Lärarna tror även att projektarbete 

kommer att hjälpa eleverna att ta eget ansvar och senare driva något projekt på egen hand i 

arbetslivet. De nämnde i intervjuerna att projektarbetet utgår från kursplanen och de hoppas 

att Skolverkets experter undersökt och har haft underlag om hur projektarbete genomförs i 

näringslivet innan de skrev kursplanen. De anser att det vore bra om eleverna hade möjlighet 

att göra ett projektarbete på ett företag för att få bättre insikt i hur företaget fungerar. 

 

Däremot kan de lärare som själva jobbat inom industrin före den akademiska/pedagogiska 

utbildningen och således har erfarenhet av arbetslivet utanför skolans väggar förklara vad 

som förväntas av eleverna.  De här lärarna anser att gymnasieelever är osäkra på vad de kan 

och vad de borde kunna för att direkt sätta igång efter avslutad gymnasieutbildning och 

arbeta i projekt. Arbetsgivarna är också medvetna om det. De placerar inte direkt in någon 

nyutexaminerad gymnasieelev i något projektarbete. De nämner även att våra gymnasieelever 

inom industriprogrammet kommer att arbeta som yrkesarbetare dvs. montör eller operatör. 

Arbetsuppgifter som en sådan yrkeskategori har, är mer förutbestämda av företagsledningen 
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och de kommer sällan att arbeta i projektform så som projekt genomförs i skolan. Denna bild 

bekräftas även av projektledarna inom industrin. 

 

I näringslivet påstår intervjuade projektledare att operatörerna arbetar mer med sina tilldelade 

uppgifter. De nämner även att många av yrkesarbetarna dock är involverade i projektarbete 

utan att vara medvetna om det. De deltar inte i någon projektplanering, de har inte 

auktoriteten att bestämma över processen, deras loggböcker är bara färdiga checklistor och de 

skriver aldrig någon rapport. Om någon operatör överhuvudtaget ska ha någon bestämmande 

position i projektet är det antingen en ledande montör eller en operatör som är skickligast i 

produktionen och har en dominerande ställning. Projektutvärderingen sker heller inte av dem 

utan av tjänstemän och tekniker inom företaget.  

 

Projektledarna anger också i intervjuerna att operatörerna eller montörerna inte deltar i 

projektplanering, dokumentation och redovisning. De nämner också att det bara är en ledande 

yrkesman som är med i planeringen och ger synpunkter kring projektledarens, ingenjörers 

eller teknikers förslag när det gäller produktion eller monteringsavdelning. Projektledarna 

berättar också att det även sker projektarbete i förbättringssyfte där yrkesarbetarna själva 

startar ett projekt för att förbättra och effektivisera produktionen. Sådana projektarbeten kan 

ske på så sätt att det kommer signaler från ledningen att någon viss produkt måste 

rationaliseras för att tillverkningen ska bli lönsam. Operatörerna sitter tillsammans med 

arbetsledare eller ledarmontör och diskuterar problematiken och planerar hur produktionen 

ska gå till väga för att bli effektiv. Det finns också en gemensam aspekt både hos 

gymnasielärarna i industriprogrammet och hos projektledarna inom industrin, nämligen att 

projektarbetet som genomförs i gymnasieskolan har en följdverkan. ”Projektarbete 100 p” lär 

eleverna att ta ansvar för sitt arbete och vara en avlastning för företaget.  

 

Lärarna som har arbetserfarenhet från näringslivet var eniga om att företagen vill att 

produktionen förbättras på olika sätt där små avdelningar får till uppgift att lösa eventuella 

problem och göra förbättringar på varje avdelning. De ansåg att det vore bättre om skolan 

vänder blicken från att bara utnyttja projektmetodiken för att fördjupa och få mer kunskaper, 

till att lösa problem. Lärarna precis som projektledarna inom industrin nämnde att eleverna 

inte kommer att utveckla en produkt i sina senare arbetsliv. Det är kunden som bestämmer 
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vad som ska tillverkas och våra nuvarande elever och framtida operatörer kommer att 

producera det. Däremot kommer eleverna att hamna i sådana situationer att den avdelning 

som de jobbar i utsätts för olika skeenden som kräver förändringar i produktion eller 

personalminskning och då kan det vara bra om eleverna har varit med och utfört 

projektarbete i en sådan inriktning för att förbättra och förändra arbetssituationen i skolan.  

 

Alla de intervjuade projektledarna är eniga om att skolan genom sin undervisning i 

projektarbete ska lära eleverna ta ansvar, uppföra sig rätt, respektera individen, kunden och 

företaget. Eleverna ska lära sig reducera onödiga kostnader och tänka på företagets 

effektivitet. De ska vara medvetna om att i dagens läge konkurrerar inte företagen bara med 

andra företag inom Sverige utan konkurrenterna finns även i låglöneländer. De ska tänka på 

att någon betalar lön för deras arbetsinsats och ur företagets överlevnadssyn investerar inte 

företaget i någon som inte satsar på företaget. Eleverna som blivande operatörer eller 

montörer ska respektera de regler som finns på arbetsplatsen och visa framfötterna. De ska 

inte tro att arbetslivet är som skolan som serverar allt färdigt.  
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5. Diskussion 

I min undersökning kring ”Projektarbete 100 p” och dess relevans i näringslivet har jag 

intervjuat erfarna gymnasielärare på industriprogrammet och projektledare inom industrin för 

att få ett så realistiskt resultat som möjligt. Jag hade som mål att mina genomförda intervjuer 

skulle leda mig till att identifiera olika kategorier i temat projektarbete. Eftersom jag ville få 

en maximal nytta av intervjuerna och inte bara samla data på hög övervägde jag också när 

och hur frågorna skulle ställas till respondenterna för att väcka deras intresse och nyfikenhet 

och få bra och utförliga svar på frågorna (Booth m.fl., 2004, s. 56 ff.) 

 

Både gymnasieskolor och näringsliv har en idealbild av hur ett projektarbete ska genomföras 

och till vilken nytta projektarbete är för respektive grupp. Den idealiska illustrationen har 

formats av Skolverket och kursen ”Projektarbete 100 p” för gymnasieskolor samt av experter 

inom näringslivsprojekten.  

 

Av den genomgånga litteraturen framgår att uppfattningen om likheter mellan skolprojekt 

och näringslivsprojekt är väldigt stort. Skillnaderna är få men tydliga på det viset att 

gymnasieskolan har ett lärande syfte gentemot sina elever men företagen har ett vinstbaserat 

syfte i förhållande till kunder. För gymnasieskolorna är eleverna och deras 

kunskapsinhämtning det viktigaste men för näringslivet är kunden och lönsamheten viktigast.   

 

Själva projektprocesserna, både i skolprojekt och i näringslivsprojekt, är med vissa undantag 

väldigt lika. En av de främsta skillnaderna är själva planeringen, där lärarna enligt Skolverket 

ska ta hänsyn till didaktiska frågor som ”vad?”, ”hur?” och ”varför?” för elevernas bästa 

inlärningsförmåga. Dessa frågor finns också i bakgrunden i näringslivsprojekt med 

avvikelsen att om projektet är mot kund, då är frågorna ”vad?” och ”varför?” redan besvarade 

av kunden och endast frågan ”hur?” bearbetas av företaget. Om projektet är inriktat mot 

förbättring och förändring i produktion, då är frågorna ”vad?” och ”varför?” framtagna av 

ledningsgruppen och tjänstemän i företaget och operatörerna besvarar endast frågan ”hur?”.  
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Jag drar således slutsatsen av denna jämförelse att idealen inom skolprojekt är snarlika 

idealen i näringslivsprojekt. Däremot får jag en annan uppfattning när jag jämför verklighet 

mot verklighet. Skolprojekten utförs i gymnasieskolorna enligt den idealiska bilden som 

kursen ”Projektarbete 100 p” ger. Anledningen kan vara att gymnasielärarna har en 

akademisk/pedagogisk utbildning från landets universitet och högskolor och har lärt sig hur 

projektarbetet ska genomföras och kursplanen tolkas. Alla de intervjuade lärarna nämnde att 

de gjorde som Skolverket rekommenderade. Inom näringslivet stämmer inte verkligheten 

enligt min mening med den idealbilden som näringslivsexperter rekommenderar.  

 

Jag uppfattar av genomförda intervjuer att orsaken till denna avvikelse är dels brist eller 

variation på kunskap mellan olika projektledare i olika företag och dels deras stressiga 

arbetsmiljö, där det inte finns någon tid för att fullfölja projektarbetet som förespråkarna 

föreslår. De projektledare som deltog i intervjuerna hade varierande utbildningsbakgrund. En 

av dem hade bara läst grundskolan medan en annan hade gymnasieexamen och de resterande 

hade akademiska utbildningar. Trots denna utbildningsbakgrund var alla överens om att 

operatörerna i industrin och i verkligheten inte använder sig av den projektuppbyggnad och 

den utformning som skolan lär sina elever på kursen ”Projektarbete 100 p”, men majoriteten 

av dem ansåg ändå att denna kurs är viktig för elevernas kunskaps- och kompetensutveckling.  

5.1. Förslag på vidare forskning 

Frågan om problematiken avseende projektarbete i gymnasieskolan och i näringslivet 

innefattar ett stort område. I min undersökning tog jag upp vad gymnasielärarna inom 

industriprogrammet och projektledarna inom industrin hade för uppfattning om detta 

forskningsområde. Denna undersökning kan utvecklas vidare inom andra gymnasieprogram 

som det naturvetenskapliga programmet eller samhällsprogrammet. Man kan även vidare 

undersöka vad skolans dåvarande gymnasieelever och företagets nuvarande 

montörer/operatörer anser om den projektarbetsutbildning, som de fick i gymnasieskolan och 

hur de uppfattar näringslivsprojekt. 
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Bilaga 1, intervjufrågor till gymnasielärare  

1. Vilken utbildning i projektarbete har du för att genomföra och leda projektarbete i 

skolan? 

 

2. Vad syftar projektarbete som du genomför i skolan till? 

 

3. Hur väljs kunskapsområdet för genomförandet av projektarbetet? 

 

4. På vilket sätt väljer dina elever material, metod och redskap för genomförandet av 

projektarbete? 

 

5. Hur ser processen och dess olika steg ut i projektarbeten som genomförs i skolan? 

5a. Följdfråga: På vilket sätt upprättas ett projektplan på er skola?  

5b. Följdfråga: Hur genomförs projektarbetet? 

5c. Följdfråga: Hur dokumenteras projektarbetsprocessen på er skola?  

5d. Följdfråga: Hur sker redovisningen av projekt på er skola?  

5e. Följdfråga: Hur utvärderas resultaten i ett projektarbete? 

 

6. Hur sker elevernas delaktighet i projektarbetsplaneringen? 

 

7. Vilka är de viktigaste arbetsuppgifterna som en projektledare har? 

 

8. Vad tror du som lärare att näringslivet förväntar sig av dina elever att kunna inom 

projektarbete när de börjar arbeta?  

 

9. Hur kan projektarbete som genomförs i skolan, hjälpa eleverna att arbeta i 

projektform när de kommer ut i näringslivet?  

 

10. Är det någon fråga som är intressant och vi inte har berört? 
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Bilaga 2, intervjufrågor till projektledare i näringslivet  

1. Vilken utbildning i projektarbete har ni för att genomföra och leda projektarbete i ert 

företag? 

 

2. Vad syftar projektarbete till, i ert företag? 

 

3. Hur väljs arbetsuppgifterna till projektarbetet åt operatörerna?  

 

4. På vilket sätt väljer operatörerna material, metod och redskap för genomförandet av 

projektarbete? 

 

5. Hur ser processen och dess olika steg ut i projektarbeten som genomförs i ert företag? 

5a. Följdfråga: På vilket sätt upprättas ett projektplan på ert företag?  

5b. Följdfråga: Hur genomförs projektarbetet? 

5c. Följdfråga: Hur dokumenteras projektarbetsprocessen på ert företag?  

5d. Följdfråga: Hur sker redovisningen av projekt på ert företag?  

5e. Följdfråga: Hur utvärderas resultaten i ett projektarbete? 

 

6. Hur sker operatörernas delaktighet i projektarbetsplaneringen? 

 

7. Vilka är de viktigaste arbetsuppgifterna som en projektledare har? 

 

8. Vad förväntar sig ert företag av elever som börjar arbeta hos er att kunna inom 

projektarbete? 

 

9. Hur kan projektarbete som genomförs i skolan, hjälpa eleverna att arbeta i 

projektform när de kommer ut i näringslivet?  

 

 

10. Är det någon fråga som är intressant och vi inte har berört? 
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Bilaga 3, Skolverkets kursplan – Projektarbete   

PA1201 - Projektarbete 

100 poäng inrättad 2000-07 

   HEM     SKRIV UT     

Se också information hos Myndigheten för skolutveckling. 

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

 

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

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

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

 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3902&extraId, 
Skolverket, den 9 oktober 2005.  


