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Nyfikenhet och kreativitet är två centrala pusselbitar i projektarbetet. Den studerande behöver också använda sin uppfinningsrikedom och kunskap för att ro sitt
projekt i hamn. Stödet från handledaren och de andra deltagarna i gruppen är viktigt. Att genomföra projekt är ofta både kul och jobbigt!
I skolans organisation krävs också stor kreativitet och nyfikenhet hos alla som
ska se till att projektarbetet 100p ska fungerar i praktiken. Ett gemensamt tänkande
behöver ta form. I detta arbete behöver vi vara många – och olika! Elever, lärare,
bibliotekarier och skolledare inom skolorna. Medbedömare och uppdragsgivare
från närsamhällets företag och organisationer. Alla är de aktörer för skolornas utveckling. Mångfalden innebär många nya former för lärandet. Målet däremot, att
utveckla människor för ett livslångt lärande, måste vara gemensamt!
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Vi vill med detta material göra några röster hörda från studerande, lärare och skolledare utifrån deras upplevelser och erfarenheter av projekt. Reportagen är från
fyra skolor från olika delar av landet och de lyfter fram olika aspekter på projektorienterade arbetsformer. Dessa exempel utgör bara några av alla de möjligheter
som projektarbetet kan innebära. I materialet låter vi även två skolforskare berätta
om sina erfarenheter av projektarbetet.
Vi hoppas att materialet kan fungera som inspiration och ge nya idéer i ditt eget
undervisningsarbete eller din skolas organisering av projektarbetet. Projektarbetet
kommer inte ensamt att kunna förändra, men det kan vara ett verktyg för en fortsatt utveckling inom hela gymnasieskolan. Möjligheten finns att genom projektarbetet forma något nytt som utmanar synsättet på kunskap och lärande!

ANITA BÖRLIN
– enhetschef

CHRISTER FREDRIKSSON
– projektledare

Luleå gymnasieskola

Verklighetens friska vind
ska blåsa genom projekten
Jan-Ivar Johansson på Luleå gymnasieskola är medieprogrammets visionär. Han vill se skolan som ett
kunskapscentrum. Utställningar,
föreläsningar och debatter ska avlösa
varandra. Lärare, elever, föräldrar
och forskare ska komma och gå.
– Att spränga gränser är nödvändigt om man vill skapa ny kunskap!

Många sinnen

På medieprogrammet är det självklart med
ämnesövergripande projekt, liksom med
mer opretentiös ämnessamverkan. Jan-Ivar
visar resultaten av ett samarbete mellan
ämnena grafisk form och svenska. På
väggen i en korridor hänger en rad bilder
som alla är grafiska tolkningar av svensk
poesi. Bilderna ger en uppfattning om vad
eleverna upplevt när de läst Bo Bergman,
Karin Boye och Olof Lagercrantz.
– Avsikten är att våra ungdomar ska
lära sig använda så många sinnen som
möjligt. De ska få utveckla sina talanger
och ta nya sidor av sin personlighet i anspråk.
Som lärare i medieteknik eftersträvar
Jan-Ivar Johansson projekt som inbegriper flera ämnesområden.
– Det är då de riktigt halsbrytande
samtalen kan uppstå.
Eleverna rör sig ofta ute på fältet och
inser snabbt hur alla ”ämnen” hänger
ihop. De samlar in och värderar information, som de sedan sammanställer i
syfte att väcka intresse hos en mottagare.
– För att lyckas i den processen måste
de förstå det de gör – det är då kunskap
uppstår.

På medieprogrammet på Luleå gymnasieskola vill man att eleverna ska lära sig använda så många sinnen
som möjligt. I en av skolans korridorer hänger grafiska tolkningar av svensk poesi, alla elevernas verk.
Foto: Bo Hallquist

Pedagogisk design

Precis som rektorn Helena Enqvist anser Jan-Ivar Johansson att skolledning
och lärarlag måste föregå med gott exempel, om eleverna ska uppfatta arbetet
i skolan som en helhet.
– Hur vi lärare organiserar vårt eget
arbete blir avgörande!
Kvarteret Örnen heter den del av gymnasiebyn där medieprogrammet, fordonsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, ledarskapsprogrammet, filmarbetarprogrammet och gymnasiesärskolan huserar. I den nya byggnaden, som förbinds
med den gamla genom en glastunnel,
finns bl.a. bibliotek med små studierum,
datatorg, grupprum och öppna ytor med
bord där eleverna kan jobba tillsammans.
Ljus, öppenhet, kontakt och kommunikation har varit ledord vid nybyggnationen. Men det finns också utrymmen
som inbjuder till lugn och eftertanke.

– Arkitekturen är viktig, säger Helena
Enqvist. Huset är designat efter en pedagogisk idé. När man kliver innanför
dörrarna ska man mötas av ett myller av
lärande. Miljön ska kännas inspirerande.
Här kan det mesta hända – och det ska
märkas. Eleverna ställer ut projektarbeten, forskare håller föreläsningar, näringslivet debatterar och föräldrar tar del i
den pedagogiska debatten; det är åtminstone vår vision. Men framför allt gör lokalernas utformning att vi som arbetar här
kan träffas spontant. Det blir lättare att
samarbeta.
Börjar i lärarlaget

Helena Enqvist är en av två rektorer i
kvarteret Örnen. Hon ansvarar för medieprogrammet, fordonsprogrammet och biblioteket. Hon och hennes kollega delar på
allt arbete som inte är programspecifikt.
– Det ger en vink om hur vi vill att
skolan ska fungera. Vi eftersträvar ett

”Verklighetens friska vind …”
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Medieprogrammet är en del av Luleå
gymnasieby, som kommer att stå helt
färdig om några år. Byggnaden rymmer
redaktioner, studior, fotolabb och redigeringsrum med senaste tekniska utrustning. Här finns till och med ett litet pentry för matfotografering. Resurserna kan
imponera på vem som helst; skolan är
en av de bäst utrustade i landet.
Men Jan-Ivar Johansson säger:
– Stoltast är vi faktiskt över vårt pedagogiska förhållningssätt. Det går ut på att
låta eleverna producera kunskap istället
för att reproducera information.
Som när skolan skulle byggas om.
Medieprogrammets lokaler ligger i en
före detta mellanstadieskola som genomgått rejäl renovering.
– Inför ombyggnaden bestämde vi oss
för att engagera eleverna, säger Jan-Ivar.
De fick skissa på olika förslag utifrån
byggnadens möjligheter. I ett arbetsmiljöprojekt studerade de ljusförhållanden,
ergonomi och behandlingen av farliga

vätskor. Det hela utmynnade i en rapport
till arkitekten. Det var ett projekt som
inte kändes påklistrat, utan fullkomligt
naturligt.
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öppet, förtroendefullt och demokratiskt
arbetssätt i både personal- och elevgrupper. Att vi är en man och en kvinna i ledningen signalerar hur vi ser på jämställdhet. Förhoppningen är att vårt sätt att
leda och arbeta ska färga av sig på hela
verksamheten.
Personalen i kvarteret Örnen fattar de
stora besluten på kvartersmötet tre gånger per termin. Arbetslaget på medieprogrammet – 13 lärare, två tekniker och

Det ger en kick att få in yrkesverksamma personer som är
vana vid tempo och realistiska
produktionsförhållanden.

Verklighetens friska fläkt

– Hittills har vi slagit broar mellan ämnesöarna, säger Anders Lindbäck, lärare
i grafisk form. Nu vill vi att öarna blir ett
fastland. Vi ska försöka parallellägga
kurser, prata ihop oss om gemensamma
projekt och utnyttja de möjligheter vi har
för att göra det roligare och lärorikare att
vara elev här.
Anders Lindbäck understryker vikten
av verklighetskontakt när man lägger
upp kurser och planerar projekt. Han
hoppas mycket på det mediebranschråd,
där han själv sitter tillsammans med representanter för lokaltidningen, TV4, reklambyråer m.fl.
– Skolan måste samarbeta med de
branscher som eleverna ska verka inom.
Eftersom det är svårt att hitta APU-platser försöker vi istället locka fackfolket till
oss. De kan hjälpa oss att skapa verklighetstrogna projekt. Det ger en kick att få
in yrkesverksamma personer som är
vana vid tempo och realistiska produktionsförhållanden. Dessutom behöver
man som lärare uppdatera sina kunskaper. Det är bra för alla om en frisk fläkt
får blåsa genom projekten.

För att känna på arbetsvillkoren har
medieeleverna både täckt konferenser
och agerat reportrar vid stora katastrofövningar. En pojke sammanfattar den
typen av uppdrag med följande fundering: ”Undrar hur många månader man
hade behövt sitta i klassrummet för att
lära sig det som jag har lärt mig på en
enda dag …”
Svårt att skriva loggbok

– Redan från första dagen tränar vi eleverna i projektarbete, säger Jan-Ivar
Johansson. Inledningsvis gör de ett kort
besök på något medieföretag för att se
hur man planerar och arbetar fram en
produktion.
Loggboken är ett viktigt redskap när
eleverna ska reflektera över sin egen arbetsprocess.
– Men det är svårt att få ordning på
skrivandet. Det är längtan efter resultat
som driver eleverna, de ser inte riktigt
meningen med att skriva ner hur de tänker och hur diskussionen har gått. Ofta
blir det inte mer än ett par anteckningar
i filofaxen. Därför pratar jag mycket om
hur lärande kan gå till, och försöker att
göra eleverna uppmärksamma på hur de
arbetar.
Jan-Ivars tips

Intervjun, observationen, biblioteket och
Internet. Det är redskap som eleverna
måste känna sig hemma med för att ro
ett projektarbete i hamn, menar Jan-Ivar
Johansson.
• Intervjua. Ut och fråga dem som kan
mer än du själv!
• Observera. Se dig omkring, anteckna
och fundera. Ta reda på fakta men

Varje vår har medieprogrammet på Luleå gymnasieskola
en projektvecka. Elever från alla årskurser samlas kring
ett tema och lär sig att samarbeta över åldersgränser.
Här avslutas veckan med gemensam fika.
Foto: Bo Hallquist

träna också på att skriva helt fria texter.
• Lär dig utnyttja biblioteket.
• Internet. Gör datorn till ett arbetsverktyg – för många är det mest ett lekredskap. Till det första man måste lära sig
hur att söka i databaser, leta rätt på
litteratur och beställa böcker. Medielärare, svensklärare och bibliotekarie kan
med fördel samarbeta.
• Träna på enkla saker som att kontakta
myndigheter och ringa till okända personer. Det händer att elever suttit i sitt
klassrum under nio år och fått det
mesta serverat. Att ta egna initiativ
känns nervöst.
• Retorik. Det är viktigt för självförtroendet att kunna argumentera och tala inför andra. Träna på att stå i en talarstol!
Videospegla gärna.

”Verklighetens friska vind …”
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rektor – träffas varannan vecka. Programlaget har utvecklats till en självstyrande och beslutsfattande grupp.
För att undvika att någon i laget känner ”det är alltid jag som får göra mest”
har man delat upp alla gemensamma
uppgifter som ligger utanför själva undervisningen, t.ex. ekonomi, utåtriktad verksamhet, elevdemokrati och skolutveckling. Uppgifterna har fördelats utifrån var
och ens styrka.
– Alla vet vem som gör vad och vi
slipper lägga tid på den diskussionen,
säger Marianne Johansson, som undervisar i naturkunskap och matematik.
Som kärnämneslärare upplever hon
ingen konflikt mellan kärn- och karaktärsämnen.
– Jag arbetar gärna i projekt, men det
ska vara naturliga projekt!
Hon ger ett par exempel. I ett projekt
undersökte eleverna på medieprogram-

met sin framtida arbetsmiljö, och redovisade resultatet med hjälp av skolans
ljud- och bildresurser. En annan gång fick
de i uppgift att kritiskt granska medias
stundtals motsägande miljörapportering
genom att jämföra olika artiklar och nyhetssändningar.
– För min del innebär ett sådant arbetssätt inget merjobb, bara en del tankearbete.
Projekt för projektets egen skull tror
hon däremot inte på. Den samlade nyttan för eleverna måste vara avgörande.
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• Inför projektet: gör en projektplan med
målformulering, syfte, tillvägagångssätt
och redovisningsform.
Projekt blir arbetsprov

Flera projekt har resulterat i produkter
som kan fungera som arbetsprov när
eleverna ska söka jobb.
Texterna i ”Lyckad nedfrysning av
Herr Moro” inspirerade en klass att göra
en replik på boken utifrån egna idéer.

Pedagogisk forskning visar
att engagemang och
entusiasm är viktigast av allt.

En gång lade Jan-Ivars elever upp en
personakt på sin lärare. De vaskade fram
studentbetyget från länsarkivet i Östersund, kontaktade polisstyrelsen i Stockholm och fick en gammal passbild, kollade inkomst, datum för äktenskaps ingående samt antal barn med skattemyndigheten … Så fungerade alltså offentlighetsprincipen!

Medieprogrammets visionär Jan-Ivar lyfter fram två honnörsord: engagemang
och entusiasm.
– Pedagogisk forskning visar att engagemang och entusiasm är viktigast av
allt. En lärare som är engagerad och entusiastisk kan förse eleverna med information – som i deras huvuden omvandlas
till kunskap – även när han bedriver traditionell klassrumsundervisning. Arbetslaget på medieprogrammet består av
människor med olika personlighet. Det
är bra. Vi behöver alla sorter och har respekt för varandra. För eleverna är det
nyttigt att se att alla inte tänker och fungerar likadant – det gör man inte i verkligheten.

På Nyströmska skolan vet man att eleven ska ha genomfört ett par projekt innan processen kan fungera riktigt bra.
Först vid tredje eller fjärde projektet kan eleven koncentrera sig på ämnet.
Foto: Robert Daly

Jan-Ivar Johansson nöjer sig inte med att
tala om skolan och samhället. Han vill
också utveckla dialogen med föräldrarna.
Det livslånga lärandet, påpekar han, äger
rum dygnet runt.
För tre år sedan inledde han ett försök
med föräldrakontakt över nätet. Ett komplement till de vanliga föräldramötena.
– I år har hälften av ettans föräldrar
anmält sig till min e-postlåda. Än så
länge är det mest jag som står för initiativet, men jag hoppas att föräldrarna så
småningom ska komma med egna synpunkter och frågor, så att vi får igång en
debatt. Att få föräldrar att stötta sina
barn i deras studier är en del av vår helhetspedagogik.
– Målet är att locka in föräldrarna i
den lärande processen. Först då kan vi
tala om ett verkligt ”lärande projekt”.
BIRGITTA STRIBE
– frilansjournalist

Nyströmska skolan, Söderköping

”När projektet är på riktigt
vill man göra sitt allra bästa”
De tycker inte om samma sorts godis. Och om Elin säger ”Titta, vilken
snygg soffa!” kan man vara säker på
att Karolina rynkar på näsan.
Ändå – eller kanske just därför –
jobbar de så bra tillsammans.
Karolina Borg och Elin Karlsson går
tredje året på projektledarprogrammet på
Nyströmska skolan i Söderköping. Det är
ett specialutformat gymnasieprogram
som använder projektarbetsformen inom
de flesta kurser och där samverkan mellan olika ämnen är väl utvecklad.

Eleverna genomför även projekt åt externa uppdragsgivare som företag, organisationer och kommunala förvaltningar.
När en grupp elever under vårterminen i
år 2 åtog sig ett projekt för ABB var
Karolina och Elin projektledare respektive biträdande projektledare. Uppdraget
var att undersöka hur kunderna upplevde sin relation till ABB, och mynnade ut
i en skriftlig rapport och en muntlig redovisning. Uppdragsgivaren var mycket
nöjd.
– Det var ett tufft men spännande
jobb, säger Karolina. Det var ju på riktigt.

”När projektet är på riktigt …”
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Projektet blev ett samarbete mellan
ämnena svenska, text och foto. Boken
”Allergiframkallande strålning” trycktes
och kom ut i samband med invigningen
av kvarteret Örnen.
Ett återkommande projekt på medieprogrammet är text- och bildberättelsen
”24 timmar i Luleå”. Ytterligare en produkt är häftet om yttrande- och tryckfrihet, skapat av Jan-Ivars år 2-elever i
mediejuridik, och en utmärkt lärobok i
ettornas grundkurs.

Olikheter skapar helhet
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Man ville göra sitt bästa. Min första tanke
var: Hur ska jag få projektgruppen att
fungera? Vi var åtta sinsemellan väldigt
olika personer som skulle dra åt samma
håll. Elin stöttade mig jättemycket, utan
att för den skull själv ta över ledarskapet.
Efter många diskussioner hade vi så småningom en grupp som fungerade och där
vi drog nytta av olikheterna.

lyssna på andra. Alla ska känna sig trygga
i gruppen och våga framföra sin åsikt.
Tydlig struktur

Britt-Marie Andersson, rektor vid Nyströmska skolan, var med och byggde
upp projektledarprogrammet. Hon är lärare och civilekonom med många år i
näringslivet bakom sig.

I både mindre och större projekt finns
nästan alltid en projektledare. Ibland ansöker eleverna själva om att få leda ett
projekt. Andra gånger utser lärarna projektledaren. Alla ska pröva på rollen.
Projektledarens uppgift är att fördela,
samordna och driva arbetet framåt, utan
att för den skull göra mesta jobbet själv.
På projektledarprogrammet brukar man
säga att 1+1=3. Det betyder att resultatet
inte är summan av olika bitar som plockats ihop, utan av en grupprocess som
alstrat nya tankar och ny kunskap.
Riktiga uppdrag

Foto: Karolina Borg
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– Om vi inte lärt oss hur grupper fungerar, och om vi inte övat på mindre
projekt, hade det aldrig gått, fastslår Elin.
Att hon och Karolina samarbetar bra
tror hon beror på att de respekterar varandras åsikter och att de i grunden har
en värdegemenskap.
Många övningar i år 1 går ut på att eleverna ska lära känna sig själva och sitt sätt
att vara tillsammans med andra. De vänjer sig vid att prata om sig själva och att

Britt-Marie betonar skillnaden mellan
projekt och grupparbete. Det är viktigt
att eleverna förstår den skillnaden.
– Projektarbete ska ha en tydlig struktur. Projektet utgår från ett uppdrag och
har ett klart formulerat mål. Gruppen vet
vilka resurser som står till buds och vid
vilken tidpunkt resultatet ska redovisas.
Vi har oftast en kick off och en deadline.
Gruppen kan naturligtvis förhandla om
mer resurser eller framflyttad deadline.

Sammanhängande tid

Arbetssättet inspirerar skolans övriga
program som samtliga strävar mot mer
ämnessamverkan för en större helhet i
utbildningen.
– Schemaläggaren har en viktig uppgift, säger Britt-Marie Andersson. Man
måste undvika snuttifiering om man vill
jobba i projekt. Eleverna behöver sammanhängande tid för att hinna utanför

Vi försöker hitta projekt
som är verkliga och som kan
intressera eleverna. Att ragga
projekt hör till jobbet.
skolan. På projektledarprogrammet är
det självklart att gränser mellan ämnen
suddas ut. Det samlande ämnet är projektmetodik. När vi fördelar resurser till
ett projekt säger vi till eleverna att de under perioden får använda t.ex. alla timmar i svenska och samhällskunskap, och
delar av matte och engelska.
Numera läser även år 1 på naturvetenskapsprogrammet en grundläggande kurs
i projektteori. Och i våras ordnade Nyströmska en studiedag för grundskolans
och gymnasieskolans lärare om projekt
som arbetsform.
Viktiga förutsättningar man har sett på
Nyströmska skolan för att lyckas med
projektarbete är t.ex.
• Kontinuerlig utvärdering av arbetet.

”När projektet är på riktigt …”

Erfarenheter från mindre projekt ger stor nytta i arbetet med större uppgifter.
Elin – på bilden – och Karolina har startat ett biståndsprojekt för ett daghem i Lettland.

– Vi undviker fejkade uppdrag, säger
Britt-Marie Andersson. Vi försöker hitta
projekt som är verkliga och som kan intressera eleverna. Att ragga projekt hör
till jobbet. Jag har det i bakhuvudet hela
tiden. När Nyströmska fick förfrågan om
vi ville ordna en hälsodag för skolfolk
från hela landet var min första tanke:
Det här är kanske något för eleverna. Nu
har jag kastat iväg bollen till Zonta Polfjärd som är programansvarig för handels- och administrationsprogrammet, och
till lärarna som jobbar med eleverna på
turistakademin: Är ni intresserade?
Till genomförda projekt hör en undersökning, beställd av det kommunala bostadsföretaget, om hur människor i ”25årsåldern” vill bo. I ett annat projekt
planerade och genomförde elever i år 1
och 3 på projektledarprogrammet en
idrottsdag på skolan. Med hjälp av nya
friska idéer lyckades de få betydligt större
uppslutning än vad som dittills varit vanligt på idrottsdagar.
Stolt berättar Britt-Marie Andersson
sedan om när hon mötte ett par flickor

från år 3 i korridoren och bad dem ta
över personalkonferensen om ett par
dagar.
– Det blev en lysande konferens!
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Varför har det blivit så här? Hur går vi
vidare?
• Öppna klassrumsdörrar. Flera lärare i
klassrummet.
• Öppen dialog i lärargruppen samt
mellan lärare och elev.
Två flickor i Lettland

Åter till Karolina Borg och Elin Karlsson.
Nu i sällskap med Anders Eksmo, lärare i samhällskunskap.
Karolina och Elin håller på med ett
specialarbete som, enligt Anders Eksmo,
gott kunde vara ett arbete inom ramen

Vi hoppas kunna intressera
någon svensk gymnasieskola
för att inleda ett samarbete.

Några saker de har lärt sig av att jobba i
projekt är exempelvis hur människor
tänker, fungerar och handlar samt en hel

del om konfliktlösning. Om vikten av att
kompromissa och att se att olikheter är
bra om man kan ta vara på dem. De har
också lärt sig att leda och hur det är att
bli ledd.
Handledarens uppgift

Ansvarig för projektledarprogrammet
och en av konstruktörerna är Anders
Svensson.
Han undervisar i naturkunskap, kemi,
biologi, projektmetodik och ledarskap.
Hur ser du på rollen som handledare?

– Initiativet ska ligga hos eleven. Själv
börjar jag med att ta två steg tillbaka. Jag
uppmuntrar eleverna att ställa frågor
som kan driva arbetet framåt. Jag utgår
alltså från konkreta frågor istället för att
försöka gissa vad eleverna vill veta och
sedan portionera ut det. Eleven tvingas
välja hur han ska söka kunskap. Han kan
läsa i en bok, söka på nätet eller fråga
mig. Efter ett tag kommer han underfund
med på vilket sätt just han lär sig bäst.
Jag måste inse att eleverna inte lär sig
bara genom lärarens monolog i klassrummet, utan väldigt ofta i helt andra
sammanhang. Det kan vara under ett
samtal i cafeterian eller i bussen på väg
hem. Den kunskapen måste jag försöka
fånga upp. Det sker på våra återsamlingar. Då delar eleverna med sig av tips och
erfarenheter.
Hur reagerar eleverna på arbetssättet?

– I år 1 händer alltid samma sak: stort
kaos, stor misstro. Inför första lilla projektet förbereder vi eleverna på vad som
kan hända – och det händer. Slutprodukten brukar bli bra och det är viktigt

för eleverna. Men när vi speglar processen märker vi att alla grupper råkar ut för
samma sak: de har kört fast på vägen.
De har trott att de haft målet klart för

Initiativet ska ligga hos eleven.
Själv börjar jag med att ta två
steg tillbaka.
sig, men alla har stretat åt varsitt håll.
Först vid tredje eller fjärde projektet
brukar grupprocessen vara så väl känd
att eleverna kan koncentrera sig på ämnet. Ingen ”kan” projektarbete efter ett
enda projekt! Man har helt enkelt fullt
upp med gruppen. Man ser alla hinder
men inte varandras kvaliteter. Det här
råkar alla grupper ut för.
Vad gör handledaren då?

– Jag går in och lugnar. Säger att det här
är fullständigt normalt. Vi sätter oss och
försöker bena ut problemet. Vad har ni
för val nu? Vilka vägar kan ni ta? Vi
spaltar upp för- och nackdelar med den
ena och den andra vägen. Vi stannar och
”tittar på kartan”. Jag lugnar dem och
säger att det här kommer att gå bra, men
tänk på att varje val ni gör har betydelse.
Alla som planerar för projektarbete
vill jag uppmana: Satsa inte på ett enda
stort projekt! Risken är att ni blir besvikna och tappar lusten. Börja med ett miniprojekt på en vecka. Försök att koppla
teori (gruppdynamik) till det som händer
i gruppen.
En gång i veckan träffar jag gruppen i
min egenskap av handledare. Vi pratar
om hur arbetet flyter och hur samspelet
ser ut. Jag berättar vad jag har lagt

”När projektet är på riktigt …”
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för kursen Projektarbete, och som på
djupet tränger in i människors sociala
och kulturella situation.
Karolina och Elin har startat ett eget
biståndsprojekt. Genom att samla in leksaker och barnkläder hjälper de ett barnhem i Lettland.
Elin: Det började med att vi lät idéerna storma. När vi bestämt oss för vad vi
ville göra var problemet att begränsa sig.
Vi arbetade länge med att formulera ett
mål. Man måste vara klar över målet
innan man går ut och ber allmänhet och
tänkbara sponsorer om bidrag.
Karolina: Utgångspunkten var att vi
ville hjälpa barn. Landet skulle inte ligga
för långt bort. Helst skulle man kunna
tala engelska. Via en pensionerad affärsman här i Söderköping fick vi tips om
barnhemmet i Lettland.
Elin: Barnhemmet ligger i en stad

som saknar vänorter. Det innebär ett
stort ansvar. Vi väcker ett hopp hos
barnen, det vore fel att bara överge dem
när projektet är slut. Vi hoppas kunna
intressera någon svensk gymnasieskola
för att inleda ett samarbete.
Karolina: Det är skönt att ha erfarenhet från tidigare projekt, när man drar
igång något så här stort. Vi vet hur man
tidsplanerar, skriver rapporter och formulerar brev till sponsorer.
Elin: Och vi behöver inte bli nervösa
om det kör ihop sig ibland. Vi vet att sådant händer och att knutar nästan alltid
går att lösa. Men visst tar det tid. Vi har
träffats på alla lediga stunder. I somras
ordnade vi en familjedag på hembygdsgården, och så delade vi ut flygblad på
karnevaler och festivaler.
Anders: Min erfarenhet är att det ofta
är ett projekt i sig att hitta projektet!
Man drar i en massa trådar och bestämmer sig för att nysta vidare på en.
Det är naturligt att känna sig skärrad
första gångerna. Efter ett tag inser man
att osäkerhet hör till. För läraren är det
stimulerande att märka hur eleverna lär
sig det nya arbetssättet. Men man måste
ta det steg för steg, så att eleven verkligen känner sig mogen när det är dags för
ett större projekt.
Karolina: Första besöket på barnhemmet blev nästan en chock. Vi var ganska
nära Sverige, men väldigt långt borta
ändå. Det är svårt att berätta så att andra
förstår. Det här arbetet kommer att påverka hela mitt liv.

13

märke till, och pekar kanske på vad en
viss idé betytt i ett visst ögonblick.
Eftersom jag också är ämnesexpert
samlar jag ihop sakfrågor som kan vara
intressanta att ta upp i en större grupp.
Det händer att elever ber om en föreläsning. Då kan jag på tio minuter stoppa
in lika mycket kunskap i en motiverad
hjärna som det normalt skulle ta tio timmar att göra.
Hur observerar man en grupp? Hur
sätter man betyg?

Hur utvärderas projektet?

– Utvärdering är oerhört viktig. Jag utvärderar hela tiden. Dels när jag iakttar
eleven, dels när jag diskuterar med mina
kollegor. Ibland får eleverna visa vad de
lärt sig i projekten genom rena kunskapstest. Varje individ utvärderar också sin

Hur dokumenteras projektet?

– Både specialarbeten och projekt dokumenteras skriftligt enligt en mall som vi
tagit fram på skolan. Vi använder samma
modell som är vanlig på högskolor och i
näringslivet. Resultatet kan dessutom
redovisas i friare form genom en utställning, en videoproduktion, ett modellbygge eller liknande. Ibland presenteras
projekten för lämpliga målgrupper utanför skolan.
Sin syn på projektarbete sammanfattar
Anders Svensson så här:
– Ett projektarbete kan vara nästan
vad som helst, därför tycker många att
det låter luddigt. ”Flummigt”, säger somliga. Ett grovt skällsord i skolsammanhang. Just därför vill jag betona vikten av
struktur. Det måste finnas en plan för
hur arbetet ska gå till. Alla inblandade
ska känna till den planen. I balansen
mellan det strikta och det fria hittar man
förmodligen den mest gynnsamma inlärningssituationen.
BIRGITTA STRIBE
– frilansjournalist

Elever på Ale gymnasium presenterar skolans värdegrund
genom ett teaterstycke om mobbning, rökning och elevdemokrati.
Foto: Susanne Kronholm

Ale gymnasium

Organisation och atmosfär
avgörande för arbetssättet
På Ale gymnasium har eleverna inflytande och ansvar. De bestämmer delvis
över sin egen arbetstid och den lokala
gymnasiestyrelsen har elevmajoritet.
– Skolans organisation stöttar den
pedagogiska utvecklingen, säger
rektorn Kerstin Malcus Elving.
Vid Ale gymnasium deltar elever och
personal aktivt i beslut om skolans pedagogik och organisation.
Verksamheten bygger på att eleverna:
• tränar sin förmåga att planera och ta
ansvar för skolarbetet
• söker kunskap på egen hand med stöd
av handledare

• tränar sin kreativitet
• väljer arbetsuppgifter, arbetsmetoder
och studietakt efter behov
• känner arbetsglädje och omväxling
Studiepass

Studiepassen är exempel på hur eleverna
själva planerar sin skoldag. Mitt på dagen ligger ett två timmar långt arbetspass
som kan användas till studieträning, specialarbete, fördjupningsuppgifter, stödundervisning, läxläsning och redovisningar.
Individuella val och lunch ryms också inom passet. Under studiepassen finns
minst en lärare i varje ämne tillgänglig.

Organisation och atmosfär avgörande …
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– Två steg tillbaka igen. Jag iakttar gruppen utan att påverka den. Jag märker spelet mellan aktörerna och noterar hur produkten växer fram. Vi bedömer inte bara
resultatet, utan också processen. Elever
och lärare bestämmer tillsammans vilka
kriterier som ska gälla för betygsättningen. I år tar vi fasta på lyhördhet, närvarande, respekt för andra, specialkunskaper, medvetenhet om målet, positiv inställning/lojalitet med gruppen, kreativitet
och samarbetsförmåga.
Vidare tittar vi på hur drivande, engagerad och ansvarsfull projektledaren
är, och på vilket sätt han eller hon hanterar konflikter.
Jag har kriterierna i bakhuvudet hela
tiden. Mitt i terminen jämför jag min uppfattning med elevens. Alla är medvetna
om kriterierna och betygsättningen brukar inte vålla några bekymmer.

egen och gruppens insats. Har projektet
externa beställare får vi feedback från
dem. Det är viktigt att inte bua eller applådera innan orkestern har spelat färdigt.
En fråga som vi alltid ställer till eleverna är om de fått tid för andra skolämnen. Det är inte meningen att projekten
ska suga all must ur dem. På projektledarprogrammet använder vi 35-40 procent
av skoltiden till projekt, men det finns
givetvis pucklar och dalar. Det är viktigt
att föra en dialog med kollegorna så att
inga stora prov hamnar mitt i ”projektpuckeln”.
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84 procent av eleverna anser att de utnyttjar studiepassen väl. 16 procent tycker
att de inte klarar av det; de pratar om annat, spelar kort eller går till McDonald’s.
Men det finns ett skyddsnät. Om det visar sig att en elev inte presterar det han
rimligtvis borde, kan läraren ingripa t.ex.
genom att schemalägga delar av studiepasset.
Under de första veckorna i år 1 deltar
samtliga elever i ett träningsprogram, för
att lära sig hur inlärning kan gå till.
– Vi har ett vuxenansvar som vi aldrig
kan undandra oss, säger Kerstin Malcus
Elving. Det är viktigt att ungdomarna lär
sig att planera, men vi måste följa upp
och ge stöd när det behövs. Däremot
kan vi aldrig påstå att elever inte klarar
ansvar och självständigt arbete, om vi
inte ger dem tillfälle att öva.

Elevinflytande förutsätter att lärarna har inflytande, fortsätter Kerstin Malcus Elving.
– Stämningen på skolan betyder oerhört mycket för arbetssättet. Om ledningen har ett auktoritärt förhållningssätt
kommer detta att sprida sig genom hela
organisationen. Det är meningslöst att
tala om elevansvar, om lärarna själva
inte kan påverka sin arbetssituation. Politiker och skolledare måste vara beredda
att släppa ifrån sig makt.
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På Ale gymnasium har rektor och biträdande rektor delegerat i stort sett allt ansvar för programmens uppbyggnad och
utveckling till lärararbetslagen. De tio
programansvariga bildar tillsammans
med rektorerna en ledningsgrupp som
sammanträder var fjortonde dag.

Lärarnas loggbok

Men om man inte är i den lyckliga belägenheten att man kan börja från
scratch?
– Prata, prata, prata! Det är det bästa
råd jag kan ge, säger Kerstin Malcus Elving. Lyssna, lyssna, lyssna! Försök att få
till stånd en dialog. Direktiv från skolledningen medverkar inte till att skapa en
kreativ och öppen atmosfär.
– Låt processen ta tid! säger Roland
Färdmar, biträdande rektor. Åsikter
måste brytas mot varandra. Vi har gjort
det till en vana att ifrågasätta, ompröva
och diskutera. Och vi har lärt oss att inte
bli rädda om vi tappar kontrollen ibland.
Han tillägger att man är noga med att
hålla koll på processen; att kika över axeln och reflektera över det som hände.
En lärare har fått i uppdrag att dokumentera alla konferenser. Dokumentationen läggs ut på skolans intranet och

fungerar som en loggbok. Det är lätt att
gå tillbaka och titta på hur en viss fråga
behandlades, vilka åsikter som framfördes och på vilka grunder man fattade beslut.
– Vi har hittat en metod som ger
struktur åt utvecklingsarbetet, och som
kommer eleverna till godo i deras arbete.
Elevmajoritet

Eleverna har ansvar inte bara för sin egen arbetstid, utan för hela skolans verksamhet. De är med och anställer personal, bildar elevprogramråd och har majoritet och ordförandepost i den lokala
gymnasiestyrelsen. Av de tio ledamöterna i elevrådsstyrelsen är fem ordinarie
ledamöter i gymnasiestyrelsen, fem är
suppleanter. I januari varje år lämnar år
3 sina platser till år 1. På så vis skolas
nya elever in i arbetet. Eleverna får tillgodoräkna sig styrelsearbetet i form av
en lokal kurs i skoldemokrati.
De flesta frågor som rör skolan hamnar hos gymnasiestyrelsen. Undantagna
är rena personärenden. Det innebär att
gymnasiestyrelsen beslutar om bland
annat kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor.

Jag har lärt mig retorik och debatteknik,
sådant som är bra att kunna i många
sammanhang. Egentligen är det inte så
märkvärdigt att sitta med i gymnasiestyrelsen; atmosfären på den här skolan är

Det har stärkt mitt självförtroende. Jag har lärt mig retorik
och debatteknik, sådant som
är bra att kunna i många
sammanhang.
sådan att man vågar ta ansvar och säga
vad man tycker.
Skendemokrati är bland det värsta
Fredrik vet. Erbjudandet om en gymnasiestyrelse med elevmajoritet kom först
från politiskt håll. Eleverna tackade nej.
– Idén måste vara förankrad hos eleverna. Vi ska inte sitta i en styrelse bara
för att politiker och skolledning tycker
att det ser snyggt ut. Vi måste vilja engagera oss på allvar.
Elevrådet jobbade hårt för att informera och samla in synpunkter. Under ett
år föreläste man i klasserna, ordnade möten och debatterade med alla som ville.
Inget ärende sorteras bort

Fredrik Johansson är ordförande i
gymnasiestyrelsen. Han går sista året på
naturvetenskapsprogrammet och lägger
ner mycket tid på sitt uppdrag.
Roland Färdmar berättar senare att
det finns elever som satsar så hårt på
demokratiarbetet, att de väljer att gå ett
fjärde gymnasieår.
Vad tycker Fredrik Johansson att arbetet i gymnasiestyrelsen har gett honom?
– Det har stärkt mitt självförtroende.

Hur är det idag; vad har eleverna i realiteten att säga till om?
– En hel del, säger Fredrik Johansson.
Visst händer det att lärare böjer sig för
elevernas synpunkter. Men i styrelsen
förekommer sällan vilda diskussioner. Vi
har i allmänhet gått igenom ärendena i
förväg och pratat ihop oss.
Målsättningen är att lösa så många
frågor som möjligt på basplanet, d.v.s. i
klassrådet som äger rum varje vecka.

Organisation och atmosfär avgörande …

Förhållningssättet smittar av sig

Grundorganisationen var klar redan när
Ale gymnasium startade sin verksamhet
1995. Rutinerna har skapats efter hand.
– Organisationen ska stötta pedagogiken, inte tvärtom, säger Kerstin Malcus
Elving. Har man en rigid organisation
hjälper det inte att lärarna är idérika. De
kommer inte att få gehör för sina idéer.
På sin höjd kommer det att bildas smågrupper som försöker tillämpa ett visst
arbetssätt, men det blir ingen helhet.
Ale gymnasium byggde sin organisation utifrån en gemensam kunskaps- och
människosyn.
– Vi hade en pedagogisk tanke. Vi
ville undvika att ”inflytande och öppenhet” bara blev en dekoration på toppen.
Det tycker jag att vi har lyckas med.
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Närhetsprincipen är viktig.
– Saker och ting ska behandlas på rätt
nivå. Långt ifrån allt hamnar hos gymnasiestyrelsen. Men det är viktigt att ingen
fråga tappas bort på vägen, utan att någon tar ansvar för den. Annars urholkas
förtroendet och folk börjar fnysa åt ordet
elevdemokrati.
Så vare sig det gäller en ny soptunna i
klassrummet, halkmattor i duschen, klädkrokar på toaletterna, frukost till långväga
elever eller stenläggning av rondellen ut-

Ingen fråga som någon elev
tar upp på klassrådet får
försvinna ut åt sidan.
Någon måste ta fatt i den.

Diskussionen pågår

Diskussionen om vad inflytande innebär
måste pågå hela tiden. Fredrik brukar
säga, att alla som någonsin framfört en
åsikt under ett klassmöte är med och påverkar.
– Det är viktigt att kunna visa resultat.

BIRGITTA STRIBE
– frilansjournalist

Hos Ekopiloterna är den mångkunniga renässansmänniskan ett ideal.
Eleverna får lära sig allt från ekologisk odling till fordonsunderhåll.
Foto: Mats Holmén

Ekopiloterna, Sölvesborg

Projektet – världens chans
Hos Ekopiloterna i Sölvesborg har
examensprojekten en stark position.
Det visar i vilken grad eleverna uppnått utbildningens mål. Därför ger
skolan eleverna rejält med resurser i
form av tid, pengar och handledning.
– Vår uppgift är att hjälpa eleverna att
överträffa sig själva, säger läraren och utbildningsledaren Mats Holmén. Vi betonar att examensprojektet är världens chans
och vi säger nästan aldrig nej till en idé.
– Ett projekt kan bara bli bra om eleven har ett äkta engagemang, konstaterar
hans kollega Johan Åström.
Verkligheten ställer frågor

Ekopiloterna i Ynde, strax utanför Sölvesborg, är en liten skola. Här går cirka 80

elever på ett specialutformat program
som ger samma högskolebehörighet som
samhällsvetenskapsprogrammet. På schemat finns både teoretiska och praktiska
ämnen. I anslutning till skolan finns grönsaksodlingar, jordkällare och verkstadslokaler. Samtliga elever studerar bl.a.
ekologisk odling, kost och hushållning,
byggteknik och fordonsunderhåll.
– Alla människor bör kunna laga mat
och byta däck på bilen, säger Mats
Holmén. Eleverna ska ha en bred framtidsberedskap, vårt ideal är den mångkunniga renässansmänniskan. Vi försöker
i så stor utsträckning som möjligt att
öppna oss mot omvärlden. Skolan är ingen isolerad ö, utan en del av samhället.
Examensarbetet innebär att eleverna

Projektet – världens chans
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anför skolan – man måste kunna peka på
någon form av resultat! Ibland är det lätt
fixat. Andra gånger leder det till kontakter med både byggnadsnämnden och
kommunens tekniska förvaltning.
– Ärendet kan växa ut till ett helt projekt, säger Fredrik, och berättar om när
elever kom med idén om en tuffare
marknadsföring av Ale kommun. De hade varit inne i Göteborg, tre mil längre
bort, och fått klart för sig att många inte
hade en susning om var Ale låg.
– Vi tog kontakt med Ale kommun
och berättade hur det låg till.

Att konkret kunna peka på vad som
hänt. Ingen fråga som någon elev tar
upp på klassrådet får försvinna ut åt sidan. Någon måste ta fatt i den. Fortfarande finns det för många elever som tror
att deras röst saknar betydelse. Vi arbetar ständigt på att motbevisa dem.
Ettorna får sin första inskolning i Alemodellen vid kick off-mötet tidigt på
hösten.
– Jag och mina kollegor berättar vilka
möjligheter vi elever har att påverka vår
skolsituation. I år presenterade vi Ale
gymnasiums värdegrund och arbetssätt
genom att spela upp ett litet teaterstycke
om mobbning, rökning och elevdemokrati. Vi blandade traditionell information med gemenskapslekar. Ett av målen
var att underlätta framtida samarbete.
Vad finns det för skäl att jobba med
elevinflytande?
Fredrik Johansson funderar.
– Om man bortser från att man faktiskt är med och utvecklar skolan, så har
man stor personlig nytta av det. Man
upptäcker en hel del om sig själv. Kommer underfund med hur man fungerar i
olika sammanhang och under vilka omständigheter man arbetar bäst. Det kommer jag att ha nytta av.
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Eftersom ekopilotutbildningen är tvärvetenskaplig, och karaktäriseras av ett
undersökande arbetsätt, finns examensprojektet så att säga inbyggt i systemet.
Pengar från läromedel

Driftighet och uppfinningsrikedom är viktiga värden hos Ekopiloterna. Här har skolan Öppet hus för alla Yndebor.
Foto: Mats Holmén

Krävande men roligt

Examensprojektet omfattar för närvarande 130 poäng (20 poäng specialarbete
plus 110 poäng examensarbete), och från
och med nästa år 150 poäng (100 poäng
projektarbete plus 50 poäng examensarbete, lokal kurs).
Eleverna uppfattar kursen som krävande men rolig.
Den som misslyckas med examensprojektet har misslyckats med att uppnå
utbildningens övergripande mål.
– Projektet är kulmen på en tre år lång
skolgång, säger Mats Holmén. Vi försöker
skapa optimala förutsättningar för ungdomarna att lyckas. Vi börjar förbereda dem
redan i år 1; det är nödvändigt, om eleverna inte ska uppleva examensprojektet som
ett påhäng, utan se det som en möjlighet
att göra något nytt och spännande.

Tid för förvirring

Mats Holmén är projektkoordinator. Han
menar att det på en skola, där eleverna
arbetar med större projekt, måste finnas
en lärare med övergripande ansvar.
Hans erfarenhet är att ett projekt behöver tid på sig att värka fram. Det måste
finnas plats för frågor, förvirring och
ändrade planer. Allt ska inte vara klappat

Det måste finnas plats för
frågor, förvirring och
ändrade planer.
tillbaka. Tankar väcks och idéer tar form.
Den 1 april i år 2 lämnar eleven in en
arbetsbeskrivning med rubrik, mål, metod, namn på handledare samt budget.
Arbetslaget godkänner, handledaren ger
klarsignal och arbetet kan börja.
Eftersom projekten kan handla om allt
från digital broccoliodling till biståndsprojekt i Afrika eller Latinamerika kommer budget, planering och tillvägagångssätt att variera från projekt till projekt.
Vissa projekt stöds ekonomiskt av Lions,
Rotary eller Sida. Men eleverna uppmuntras att söka även andra sponsorer
för att finansiera sina arbeten.
– Vi gillar entreprenörskap, säger
Mats Holmén. Eleverna ska inte bli småföretagare allihop. Däremot ska de släppa loss den uppfinningsrikedom som
skolan alltför ofta låser in och begränsar.
Vi försöker att aldrig lägga locket på.
Det mesta går att hitta lösningar på, men
det behövs kanske ett okonventionellt
sätt att tänka.

Projektet – världens chans
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undersöker den så kallade verkligheten;
det är i den de spännande frågorna finns
– vare sig det handlar om närområdet
eller en annan kontinent.
Arbetet går inte ut på att bevisa något
slutgiltigt, utan på att betrakta problem ur
olika synvinklar. Den skriftliga projektdokumentationen är viktig. För att få högre betyg än Godkänd ska eleven kunna
dra slutsatser och reflektera över resultat
och metod. Ett examensarbete är aldrig
enbart en sammanställning av fakta från
Internet och tryckta källor.
– Det naturliga för elever på samhällsvetenskapsprogrammet är givetvis att
studera samhället ur någon aspekt, säger
Johan Åström. De kan t.ex. följa en socialarbetare eller jobba i hemtjänsten. Det
är verkligheten som ska ställa frågorna
och formulera problemen.

Ekopiloternas organisation visar på flera
sätt vilken hög prioritet examensprojektet har.
• Projektkoordinatorn har det övergripande ansvaret för projekten. Han hjälper eleverna i den långa och komplicerade process som valet av ämne kan vara.
• Projektarbetet är schemalagt. Eleverna
arbetar med sitt projekt under större
delen av fredagarna i hela år 3. Det
motsvarar ungefär fyra timmars effektiv
arbetstid i veckan under sista året.
• Eleven har två handledare: en obligatorisk ”inre handledare”, en lärare på
skolan som ger handledning och sätter
betyg. En frivillig ”yttre handledare”,
en person utanför skolan med tid, intresse och för ämnet lämpliga kunskaper och erfarenheter. Båda kategorierna
handledare har viss arvodering.
• Varje elev får en viss resurs av skolan
för att täcka utgifter i samband med
projektarbetet. Pengarna kan plockas
från läromedelsanslagen, eftersom man
inte använder läroböcker i alla ämnen.

och klart på nolltid. Det finns ett värde i
själva osäkerheten – och i hur eleven lär
sig att komma vidare.
Redan på höstterminen i år 1 börjar
han prata projekt med eleverna. Först i
helklass, sedan i tiogrupper och så småningom enskilt.
– I ettan handlar det mest om att så ett
frö. I tvåan brukar jag snabbt bli bollplank för allehanda realistiska och orealistiska idéer. Samtalen böljar fram och
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Handledaren – en samtalspartner

Hos Ekopiloterna är examensarbetet
ständigt närvarande i vardagen. I den gemensamma elev- och lärarmatsalen pågår diskussioner som får ettorna att inse
att det här med projekt är något stort
och viktigt.
Johan Åström berättar hur han i år 1
förbereder eleverna genom att ge dem
uppdrag som tränar ansvarstagande och
problemlösningsförmåga.
– Jag försöker få dem att tänka självständigt och utan rädsla. Färdiga lösningar finns sällan. Däremot en lång rad intressanta frågeställningar. För att våga
närma sig dem måste man tro på sin
egen förmåga. Handledarens uppgift är
att uppmuntra och locka vidare.
Det händer att elever som projektarbete
väljer ett ämne som de redan kan det
mesta om. Till Johan Åström kom en ung

Vi gillar gränsöverskridanden.
Det är bra att generationerna
möts och att skolans isolering
bryts.

Eleven äger projektet

Handledarens engagemang får inte bli
för starkt. Han får inte komma med så
många idéer att han tar över projektet.
– Hur mycket ska jag hjälpa till? Det
är en svår balansgång, säger Mats Holmén. Jag får aldrig glömma att det är eleven som äger projektet, inte jag.
Och om eleven inte tar sitt ansvar?
Mats och Johan säger, att visst händer
det.
År 1 tjatar de, år 2 tjatar de sällan, år
3 tjatar de aldrig.
– Eftersom eleverna ska lämna in

Ekopiloterna gör projektarbeten också en bit ifrån
den svenska myllan, som i Litauen och Namibia.

med gediget yrkeskunnande och stor erfarenhet.
– Vi gillar gränsöverskridande, säger Mats
Holmén. Det är bra att
generationerna möts och
att skolans isolering bryts.
Vi får en chans att visa vad
vi håller på med, många
människor har inte en aning om hur dagens skola
fungerar. Projektarbetena
skapar nya kontakter som
är till stor glädje, inte bara
för den enskilde eleven
utan för hela skolan.

Foto: Mats Holmén

månadsrapporter, där de berättar vad de
har gjort och vad de planerar härnäst,
har vi en viss koll. Men framförallt hjälper rapporteringen eleven att bli medveten om sin egen arbetsprocess.
– Om handledningen helt övergår i
tjat har vi misslyckats, konstaterar Johan
och Mats. Vi kan inte ständigt tala om
ansvar och planeringsförmåga, om vi inte
menar allvar med orden. Eleverna måste
lära sig att ta ansvar för sina handlingar –
eller för sin brist på handling. Kunskap
kräver alltid en personlig ansträngning.
Experthjälp utifrån

Den så kallade yttre handledaren, eller
medbedömaren, är en person som är beredd att dela med sig av sin kompetens.
Ibland är han med och bedömer slutprodukten; så var det t.ex. när en av Johan
Åströms elever valde att göra ett guldsmedsarbete som examensprojekt.
Eleverna väljer själva sin yttre handledare men kan få tips genom skolan.
Många medbedömare är pensionärer

Litauen och Namibia

Snart reser Emma Larsen till Namibia,
det är hennes examensprojekt. Lisa
Strand stödjer ett barnhem i Litauen.
Lisas yttre handledare heter Hans
Lindgren. Hans är rotarian, politiker
och före detta skolledare som inte vill
tappa kontakten med ungdomar bara för
att han blivit pensionär. Han står i tät
kontakt med Lisa och hennes två kamrater i Litauengruppen.
– Hans är jättebra att ha, säger Lisa.
Han känner massor av människor och
kan hjälpa oss med kontakter. Man vet
inte alltid vart man ska vända sig eller
hur man ska organisera en insamling. Då
är det skönt att ha någon att prata med.
Det är viktigt att det här blir bra, när så
många barn har förväntningar på oss.
Litauenprojektet har pågått under fem år.
På barnhemmet har man vant sig vid att
elever från Ekopiloterna kommer med
julklappar i december, och att de under
våren gör ett nytt besök för att dela ut

Projektet – världens chans
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man som ville göra ett arbete om fiske,
eftersom han själv var hängiven fiskare.
Han tänkte också ta jägarexamen, och
ville gärna beskriva även detta i sitt projektarbete.
Nu vidtog diskussionen. Kunde han
på något sätt koppla dessa bägge hobbyer till sin egen framtid? undrade Johan.
Skulle han kunna försörja sig på sina fritidsintressen genom att skapa ett företag
som tillhandahåller tjänster inom jakt
och fiske? Har han en aning om hur
marknaden ser ut?
Till slut hade de pratat sig fram till ett

projekt om jakt och fiske, men med andra infallsvinklar än eleven från början
tänkt sig.
– Handledaren ska fungera som samtalspartner, säger Johan Åström. Jag ska
hjälpa eleven att inte begränsa sig själv,
utan se sin potential.
Han berättar om flickan som först gjorde ett teoretiskt avancerat arbete om fördelningsproblematiken i världen, och som
kom på att hon utifrån detta ville skapa
ett dansdrama att uppföra på skolan.
– Många vill att deras arbete ska få ett
vidare värde genom att andra får nytta
av det. Ett exempel är när två flickor i
sitt examensarbete jämförde synen på
specialundervisning i Litauen och Sverige, och sedan föreläste om sina rön på
speciallärarutbildningar vid några svenska vårdhögskolor.
Ett annat examensarbete är skolans
park, som skapats i samarbete med en
landskapsarkitekt. För närvarande pågår
två projekt i parken. En pojke bygger en
damm, en annan konstruerar ett vindkraftverk som ska ge energi åt en pump
som ska driva en fontän i dammen.
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kläder, skolväskor, hygienartiklar och
annat som de samlat in i Sverige. Lisa
och hennes två kompisar har skrivit brev
till lågstadieskolorna i sin kommun och
bett att eleverna tänker efter om de har
något att bidra med. Och så har de beskrivit projektet i lokaltidningen. I vår
ska de berätta om sina upplevelser i
Litauen på ett Rotarymöte som tack för
resestipendiet. En av killarna ska dessutom göra en videoproduktion från
barnhemmet.

De skrattar när de minns första veckan
med Ekopiloterna. Det var samhällskunskap, och Johan Åström chockade dem
med att skriva på tavlan: På vilka viktiga
frågor är samhället ett svar?
– Först fattade man ingenting. Vad
menade han? Vad ville han ha för svar?
Så kom diskussionen igång, i små grupper och i större. Till slut förstod vi att det
inte fanns något färdigt svar. Frågan är
ständigt aktuell och svaret kan variera
– Nu, i trean, känner man sig inte
knäckt bara för att frågorna är svåra.
BIRGITTA STRIBE
– frilansjournalist

Foto: Ernst Grasser

Projektarbetet
– den stora utmaningen
Två skolforskare reflekterar
Kursen Projektarbete innebär en utmaning för gymnasieskolan.
Det anser Lena Fritzén, lektor i
pedagogik vid Växjö universitet.
– Projektarbetet blir vad man gör
det till. I sämsta fall blir det en
happening vid utbildningens slut.
I bästa fall bidrar det till ett förändrat
arbetssätt i skolan.

Utifrån dessa texter, samt utifrån egen
forskning och erfarenhet, reflekterar de i
den här artikeln kring några av de frågor
som kursen Projektarbete kan aktualisera. De diskuterar bl.a. handledarroll,
kompetensutveckling och behovet av en
långsiktig strategi. De pekar på möjligheter, hinder och tänkbara konflikter.

Skolforskarna Lena Fritzén vid Växjö
universitet och Ulf Blossing vid Karlstads
universitet har tagit del av reportagen
om projektinriktat arbetssätt vid Ale
gymnasium, Luleå gymnasieskola, Nyströmska skolan och hos Ekopiloterna i
Sölvesborg.

Ulf Blossing:

”Man måste vara
beredd på konflikter”
– Goda exempel betyder mycket. Men
en livaktig diskussion på hemmaplan
betyder mer!

Projektarbetet – den stora utmaningen
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Emma åker till Namibia tillsammans
med en klasskamrat och en lärare. Hon
har förberett sig noga, men det känns ändå pirrigt när datum för resan närmar
sig. Hur kommer hon att bli bemött?
Hur ska hon hantera situationer som
uppstår? Emma har ännu inte valt sin
yttre handledare, det tänker hon göra
när hon kommer tillbaka och vet vad för
slags experthjälp hon behöver.
Namibia är också ett av Ekopiloternas
återkommande projekt och genomförs i
samarbete med Sida. Emma har försökt
sätta sig in i hur svenskt biståndsarbete
fungerar, hon har gjort studiebesök hos
Afrikagrupperna i Stockholm, intervjuat
personer med anknytning till Namibia
och läst massor av böcker. Hennes plan
är att under tre veckor följa barns liv i
staden och på landsbygden. Hon ska
intervjua barn och föräldrar och vill sätta
sig in i hur skola och sjukvård fungerar,
besöka barnhem och intervjua biståndsarbetare. Väl hemma igen ska hon och
hennes projektkamrat hålla 30 föreläsningar om bl.a. barns villkor i Namibia.
– Jag vill ut på skolorna och berätta.
Det är viktigt att svenska barn får veta
hur barn på andra håll i världen har det.

Om det är något Emma och Lisa har lärt
sig under planeringsstadiet så är det att
bygga kontaktnät.
– Det har varit mycket ringande och
fixande, säger Lisa. I början kändes det
läskigt att ta kontakt med myndigheter
och okända personer. Nu går det av bara
farten. Folk förstår att projektet är seriöst.
Förberedelserna tar tid, rätt mycket
mer än fyra veckotimmar. Lokalen, där
det insamlade materialet förvaras, ska
städas. Samtal ringas. Intervjuer förberedas. Och hela tiden snurrar tankarna.
– Vid det här laget känner jag mig
trygg med projektet, säger Lisa.
– Vi har vant oss, säger Emma, det är
nog därför det känns så. I skolan tränar
vi hela tiden på att testa och genomföra
idéer. Annars hade det nog varit svårt …
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Ulf Blossing påpekar att skolorna i de
fyra reportagen inte är modeller som
andra skolor ska försöka imitera.
– De är inspiratörer. De visar vad det
är möjligt att åstadkomma, om man vet
vad man vill uppnå och har en strategi.
På så sätt kan de fungera som förebilder.

Organisation och pedagogisk
idé måste stämma överens.
Att låsa fast sig vid de goda exemplen
kan vara vanskligt; förändringsarbetet
måste ta avstamp i varje skolas egen kultur. En av skolledarens uppgifter är att
fundera över vilken nivå som är rimlig
för just hans eller hennes skola.
– Ett studiebesök hos exempelvis Ekopiloterna kan ge inspiration och nya
tankar. Men det är minst lika viktigt att
en skola hittar diskussionspartners bland
skolor som befinner sig i ungefär samma
utvecklingsskede som den själv.

– Utvecklingsarbetet måste pågå hela
tiden. Det räcker inte att skolorna gör en
massiv insats under ett år, för att sedan
vända uppmärksamheten åt ett annat
håll. Nya propåer ska ställas i relation till
det arbete som redan pågår. Enstaka
satsningar utan inbördes sammanhang
skapar splittring snarare än helhet.
Aldrig färdigpratat

– Man måste vara beredd på att konflikter uppstår mellan olika undervisningsoch ämnestraditioner, fortsätter Ulf
Blossing.
Problemen brukar visa sig allra tydligast i ett skede när man tror att alla är
överens. Vid det laget har man i allmänhet upplöst planeringsorganisationen och
det finns ingen beredskap att ta hand om
konflikter. En utväg blir att släta ut de
krav man nyss ställde upp.
– Därför är det viktigt att planera för
fortsatt diskussion. Man ska inte inbilla
sig att det är färdigpratat en gång för alla.

Förankring hos lärarna

Svårigheten, menar Blossing, är att inte
falla tillbaka i det gamla.

Lärares kompetensutveckling är mycket
mer än studiebesök, föreläsningar och
litteraturstudier. Kompetensutveckling är i
hög grad att dela erfarenheter med varandra. Ulf Blossing talar om ”den samarbetande skolan”, där man betraktar enskilda problem som något alla kan lära av.
– Vi måste överge traditionellt studiedagstänkande och inse att vi bedriver
skolutveckling tillsammans.
Det förutsätter ett öppet klimat, där
problem inte automatiskt likställs med
misslyckande. Det finns ett stort värde i
spontana samtal och diskussioner, men
Ulf Blossing menar att en struktur är
nödvändig. Han tänker sig förslagsvis att
varje lärare för loggbok, och att intress-

Lena Fritzén:

”Ett ’misslyckat’ arbete
kan vara ytterst lärorikt”
– Projektarbetet handlar först och främst
om att lära sig reflektera. Så har jag uppfattat det, säger Lena Fritzén som är lektor i pedagogik vid Växjö universitet.
– Ur ett lärandeperspektiv skulle därför ett misslyckat resultat kunna vara lika
värdefullt som ett lyckat. Förutsatt, förstås, att eleven förmår att kritiskt granska
den process som ledde fram till misslyckandet. Då har han eller hon lärt sig något väsentligt både om sig själv och om
projektområdet.
Lena Fritzén tror att varje gymnasieprogram kommer att utveckla sin egen bedömningskultur, och menar att det måste
finnas utrymme för diskussion.
Ett lyckat projektarbete, understryker
hon, förutsätter ett långsiktigt arbete och
en genomtänkt strategi. Hon pekar på

några betydelsefulla faktorer:
• Tiden
• Strukturen
• Elevernas drivkraft
• Medvetenheten om att några elever
behöver mer stöd än andra
• Lärarnas kompetensutveckling
• Synen på projektarbetets syfte
Hur får man eleverna att uppfatta projektarbetet som viktigt?
– Tiden är en väsentlig faktor, säger
Lena Fritzén. Ett seriöst projekt kräver
arbetsro och sammanhängande tid.
Snuttifiering är av ondo, om man strävar
efter helhet. Om projektarbetet schemaläggs två timmar i veckan finns det risk
att eleverna känner sig splittrade. De
hinner knappt börja förrän det är dags
att sluta. Avsätter man tid för projektarbete sent på eftermiddagen har man
samtidigt signalerat att det inte är så viktigt. Vi vet att eleverna är trötta så dags
på dagen, och att det kan vara lockande

Det bästa är att satsa intensivt
på projektet under vissa
perioder, och låta arbetet
mattas av under andra.
att gå hem tidigare istället för att jobba
med det man borde. Det bästa är enligt
min mening att satsa intensivt på projektet under vissa perioder, och låta arbetet
mattas av under andra.

Projektarbetet – den stora utmaningen
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I sin doktorsavhandling har Ulf Blossing
beskrivit hur ett antal skolor gått tillväga
för att förbättra arbetsorganisation och
undervisning. Han konstaterar att förändringsarbetet måste vara förankrat hos
lärarna, för att ge varaktigt resultat. Organisation och pedagogisk idé måste stämma överens.
– Kursen Projektarbete har ett mycket
ambitiöst syfte. Den pekar mot en ny
struktur, som förutsätter bl.a. ämnesintegrering, samarbete och längre arbetspass. På många skolor innebär det en
stor omställning, som måste få ta tid.

anta frågeställningar och dilemman
sedan lyfts till arbetslagsnivå och i vissa
fall blir utgångspunkt för en kompetensutvecklingsdag.
Det är viktigt att loggboksskrivandet
följs upp, påpekar Blossing. Den som
delar med sig av sina tankar har rätt att
få respons. Medlemmarna i arbetslaget
måste kunna ge stöd och klara av att ta
emot starka känslor. Arbetslagsledaren
kommer att fungera som ledare för vuxnas lärande. Skolledaren ska analysera,
utvärdera och dra upp strategier.
– De här kompetenskraven är inga nyheter, säger Ulf Blossing. Men projektarbetet kommer att göra dem tydligare.

Aktiv lärare, aktiv elev

Projektarbete förutsätter det Lena Fritzén
kallar ”goda, fasta strukturer som ger utrymme för frihet”.
– I projektarbetet är både elever och
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Baksidan på myntet

Loggboken är ett viktigt verktyg i projektarbetet, både för lärare och elever.
Den lärare som själv skriver loggbok får en djupare förståelse för skrivandets mödosamma process.
Foto: Andreas Heumann
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Att skriva är ett sätt att orientera sig i den
egna tankevärlden. Jag talar inte om att
skriva långa uppsatser, utan om att i korta
texter träna upp formuleringsförmåga och
språklig spänst. Den som skriver med

tanke på en mottagare måste anstränga sig
för att bena ut och förenkla komplicerade
sammanhang. Det klarar man inte vid första eller andra försöket. Skrivandet borde
vara en naturlig del inom alla ämnen.
En lärare som inte skriver kan knappast
bli en bra handledare, hävdar Lena
Fritzén.
– Jag tänker på hur jag själv har lärt
mig att handleda studenter. Det har inte
varit genom att läsa böcker om handledning. Det har varit genom att själv bli
handledd, t.ex. i min egen forskning.
Genom att skriva, bli utsatt för kritik och
reflektera över mitt arbete har jag lärt
mig mycket om skrivandets mödosamma
process.

Intressekonflikter finns

Lena Fritzén tror att projektarbetet kan
bidra till att stärka elevernas demokratiska kompetens.

BIRGITTA STRIBE
– frilansjournalist

Projektarbetet – den stora utmaningen

handledare aktiva, fast på olika sätt. Det
är eleven som driver sitt arbete framåt.
Handledaren utmanar, samtalar och pekar på tänkbara infallsvinklar. Elev och
handledare måste ha regelbunden kontakt med varandra. Ett utmärkt sätt kan
vara att låta eleverna lämna in månadsrapporter om hur projektet framskrider.
Man måste på alla sätt försöka förebygga
att ett arbete blir hängande i luften på
grund av att eleven inte vet hur han eller
hon ska komma vidare.

Lena Fritzén ser projektarbetet som en
träning inför högskolestudier och arbetsliv. Hon tror att det kan sprida ringar på
vattnet inom gymnasieskolan och påverka arbetssättet inom andra kurser och
ämnen.
– Projektarbete är mer än en metod.
Det är ett sätt att förhålla sig till lärande
och kunskap. Det bygger på att man
strävar efter helhet och att man tror eleverna om att ha egen drivkraft.
Men man ska vara medveten om att
myntet har en baksida. Det finns krafter i
skolan som verkar i motsatt riktning,
d.v.s. mot helhet och för uppsplittring,
t.ex. schemastrukturer, betygsättning och
uppdelningen i kurser.
– Det här handlar om ett krävande arbetssätt. Fallgroparna är många och allt
kommer inte att gå som på räls. På samtliga program finns elever som helst vill
”matas med sked”. De försvinner inte
bara för att vi inför projektarbete. Skolan
måste ha en beredskap att stötta dem.
Man räknar med att cirka 15 procent av
eleverna har problem med att klara den
här typen av självständigt arbete. Vi
måste hitta sätt att utmana även dessa 15
procent. De ska också klara av projektarbetet – och känna sig stärkta av det!
Förberedelse är ett nyckelord, anser
Lena Fritzén. Projektarbetet ska genomsyra alla tre gymnasieåren, och eleverna
ska undan för undan skolas in i ett lämpligt arbetssätt.

– Projektarbetet skulle kunna bli det
bräckjärn som bryter upp den starka individorientering som har kännetecknat
gymnasieskolans utveckling under senare
år och som tar sig uttryck i bl.a. den stora
möjligheten att välja kurser.
Avgörande blir var man väljer att lägga fokus, på gruppen eller på individen.
Vad innebär ”frihet för eleven”?
Lena Fritzéns utgångspunkt är att
människor är sociala varelser, beroende
av varandra.
– Då innebär ”frihet” att i gemensam
anda lösa ett problem. Med det synsättet
blir projektarbetets främsta syfte att fostra unga människor till ansvarstagande
och solidariska medborgare som kan
samarbeta och som visar varandra respekt. Motsatsen är ett betonande av den
individuella friheten och vars och ens
rätt att gå sin egen väg.
Lena Fritzén påpekar att det finns en
stark intressekonflikt här, som man ska
vara medveten om.
– Varje skola kommer att göra en rad
val, som bidrar till att den ena eller andra kulturen blir dominerande. Projektarbetet blir vad man gör det till.
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Stödmaterial från Skolverket
Projektarbete 100p – projekthäftet (best nr 2000:20)

Häfte innehållande kursplan och betygskriterier för Projektarbetet 100p samt den generella modellen för projektprocessen. I materialet ges även kommentarer till projektmodellen
och exempel på projektarbeten.
Pris: 64 kr
Projektarbetet – båda vinner! (best nr 01:641)

Möjligheterna till ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv inom projektarbetet är stora. Det är ett samarbete där båda
parter har mycket att vinna. Detta material kan utgöra en hjälp
för er som skola att väcka intresse och bygga kontakt med
företag, förvaltningar och organisationer. Det kan leda till
verkliga uppgifter där arbetslivet kan stödja eleverna i handledning och bedömning. Detta material kan gärna kompletteras
med information om er skola före överlämnande.
Pris: 10 ex. 40 kr, 50 ex. 100 kr och 100 ex. 160 kr.
Lathund för projektarbetet (best nr 01:642)

Materialet riktar sig till de studerande med tips och idéer på
hur man kan ta sig igenom projektprocessen.
Samtliga material kan beställas på Skolverkets hemsida
www.skolverket.se/publicerat eller hämtas hem i pdf-format.
Projektarbetet har även en egen webbsida www.skolverket.se/studier/projekt.
Denna sida utvecklas kontinuerligt med notiser, reportage och tips.
Skolverket planerar vidare ett referensmaterial kring centrala områden i projektarbetet där skolforskare m.fl. för en diskussion för fördjupning och reflektion.
Beräknad utgivning april/maj 2002.
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