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studerande? Hur ser kopplingen ut mellan projektarbetet och läroplanen? Vilket
samspel sker inom skolan, i projektet och med omvärlden? Hur bedömer man
processer? Kan projektarbetet utgöra en förändringskraft för hela skolan? Frågorna
om projektarbetet och projektorienterade arbetsformer är många.
Projektorienterade arbetsformer är idag vanliga i skolan och arbetslivet. Lärandet
sätts in i ett sammanhang och sker ofta i samverkan med många aktörer inom och
utom organisationen. Projektarbetet i skolan är en möjlighet för de studerande inom
gymnasieskolan och kommunernas vuxenutbildning att genomföra ett större verkligt
projektuppdrag från idé till färdigt resultat.
Projektarbetet innebär samtidigt en utmaning för skolan att organisera lärandet i
samverkan mellan ämnen och med omvärlden. De pedagogiska samtal som detta
skapar kring mål och metoder i verksamheten kan utgöra en utvecklingskraft för
hela utbildningen.
I Sammanhang och samspel tas några av de viktiga områdena inom projektarbetet
upp; verktyg för skolutveckling, koppling till läroplanen, handledning och processbedömning, samt hur projektarbetet kan ses från en annan horisont, med erfarenheter från arbetslivet och från ett nordiskt perspektiv. I boken medverkar
Ulf Blossing, Mats Ekholm, Per Gerrevall, Signe Holm-Larsen, Lars Lindkvist,
Elisabeth Lindmark och Maria Åkesson.
Vi hoppas att genom denna bok ge näring åt de pedagogiska samtalen och kunna
stödja och stimulera utvecklandet av projektarbetet på de enskilda skolorna.

Sammanhang och samspel – tankar om projektarbetet

Vad skiljer lärandet i projekt från annat lärande? Hur skapas sammanhang för de
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FÖRORD

Sammanhang och samspel
– om projektarbetet
Den här boken vänder sig till dig som håller på att utveckla formerna för
projektarbetet på din skola. Syftet med Projektarbetet 100 p på gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen är att utveckla förmågan att planera,
genomföra och ta ansvar för ett större arbete. Inom projektarbetet skapas
sammanhang och helhet för de studerande utifrån uppgiften, som ofta
genomförs i samspel med många personer inom och utanför skolan i ett
verkligt projektuppdrag. De studerande utvecklar genom detta kompetenser
som är viktiga för ett framtida studie- och yrkesliv.
Boken Sammanhang och samspel har tagits fram efter önskemål av lärare,
bibliotekarier och skolledare. Materialet tar upp några centrala områden såsom projektarbetet som ett verktyg för skolutveckling, koppling till läroplanen, handledning och processbedömning. Även hur projektarbetet kan ses
från en annan horisont, med erfarenheter från arbetslivet och från ett nordiskt perspektiv. Författarnas texter utgör några tankar kring varje område.
Varje författare ansvarar för sitt bidrag.
Boken är tänkt att vara ett inlägg i diskussionerna om projektarbetet och
projektorienterade arbetsformer som behöver föras på skolan. Projektarbetet
utmanar synsätten på kunskap och lärande, men ger också möjligheter. Det
är en förändringskraft som tar sin utgångspunkt i de studerandes egen lärprocess.
Vi tackar alla författare och andra medverkande samt riktar ett särskild
tack till Fritjof Karlsson för hans förmåga att få en antologi med många författare att bli till en helhet.

Mats Ekholm

Christer Fredriksson

Generaldirektör

Projektledare

3

skolversantologi0503NYAST.qxp 02-05-06 17.20 Sida 4

Mats Ekholm

Mats Ekholm är generaldirektör vid Skolverket och professor i
pedagogik. Han har i sin forskning bland annat uppmärksammat
förhållandet mellan sättet att arbeta i skolan och ungdomars
utveckling av självständighet, samarbetsförmåga och tolerans
mot andra.

Det strävsamma
arbetets lärdomar
4

”att dra lärdomar av såväl det lyckade

5
Det strävsamma arbetets lärdomar

arbetet som det projekt som störtade”

Projektarbete i gymnasieskolan är en spännande och krävande aktivitet.
Självständigt eller i samarbete med andra ska fyra veckors heltidsarbete satsas på en koncentrerad uppgift, där det väsentliga är att det man kan eller vet
prövas mot verkligheten. Förväntningen på att agera ansvarstagande finns
såväl vad det gäller valet av arbetstema, arbetsmetod, arbetstempo och redovisning. Den studerande ska ta ansvar för att projektuppgiften ryms inom
studieprogrammets ramar. Medvetenheten kommer till god användning
redan när projektarbetet planeras. Tjugo arbetsdagar som man kan förfoga
själv över är en lång tid, när man som de flesta studerande är väl inskolad i
att andra tar huvudansvaret för vardagsplaneringen. Att få ansvar för så
många arbetsdagar är såväl skrämmande som lockande. Att göra valen mellan olika arbetsteman och mellan olika sätt att ge sig i kast med den valda
uppgiften innehåller krav på medvetenhet, förmåga att våga gissa vad som
kan vara bra eller dåligt med de olika sätten att arbeta och också krav på
våghalsighet, när man väl bestämmer sig i de olika stegen i arbetet. Under
projektarbetets gång ska medvetenheten särskilt användas för att man både
ska kunna redovisa arbetsprocessen för andra och för att det ska bli möjligt
att dra ut lärdomar av arbetet.
Projektarbetet som inslag i en studiegång är något som aldrig kan misslyckas. Oavsett hur det går med själva arbetet – det må vara att sätta upp en
teaterpjäs, bygga en robot, skapa en måltidssekvens, göra en analys av språkbruk eller av fiskbeståndet i en närliggande å – så går det att dra lärdomar
av såväl det lyckade arbetet som det projekt som störtade.
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förefaller det hjälpa om handledare och studerande satsar på att använda
kraften som ligger i att man finner projektarbetet lustfyllt. Lusten att arbeta
med att lära sig blir stor om projektarbetet ordnas så att den som lär sig kan
befinna sig i en materiellt trygg situation, får erfara stor social gemenskap,
möter en lagom omväxlande verksamhet och framförallt får erfara att verksamheten som leder till lärande är meningsfull. Meningsfull blir verksamheten när den som lär sig i hög grad har inflytande över vad som ska läras och
över hur man ska gå till väga för att lära, vilket är själva basidén i projektarbetet.
För att få denna lustkaraktär över sig kan projektarbetet behöva ske
inom andra ramar än de som vanligen omger skolarbetet. I många projektarbeten är det följdriktigt av uppgiftsvalet att man inte förlägger arbetet
innanför skolans gränser. Att lägga ut de tjugo arbetsdagarna över en längre
tid än fyra koncentrerade veckor är vanligt och ställer tydliga krav på att
handledaren förmår fylla sin pådrivande funktion genom att göra avstämningar med projektarbetarna, så att inte tiden bara rinner bort som sand
genom deras fingrar. Att samla tiden till två eller tre koncentrerade perioder,
där varje dag är helt fylld av projektarbetet kan vara ett annat sätt att göra
projektarbetet tydligt avgränsat från annan skolverksamhet. Det kan också
vara lämpligt att träffas som handledare och projektarbetare på annat ställe
än i den vanliga skolmiljön, så att inte båda parter återfaller i lärarstuderande-relationen.
Projektarbete har inte bara chansen att bli något lustfyllt under utbildningstiden. Genom sin karaktär av fritt och skapande arbete så har det alla
chanser att också bli ett av studietidens bästa minnen.
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De studerande strävar efter att bygga upp förklaringar i den värld som de
omges av. De nyttjar framförallt tre huvudstrategier för att skapa förklaringarna. De förstår sin omgivning genom att resonera med sig själva och med
andra om vad som har hänt eller håller på att hända. De förutsäger vad som
kommer att hända och genom att följa upp förutsägelsen och reflektera över
vilket utfall som visade sig kan de fortsätta bygga hållbara förklaringar. De
finner också de hållbara förklaringarna genom att använda det de tänkt och
känt för att förändra förhållanden och genom att iaktta hur förändringen
lyckas så kan de justera sina underliggande antaganden så att förklaringarna
får större skärpa. Det är häri som projektarbetets ständiga framgång ligger,
att den som genomför det alltid kan lära sig av arbetet.
Oavsett om man väljer att arbeta helt självständigt med en projektuppgift
eller om man väljer att arbeta självständigt tillsammans med andra, är projektarbete aldrig ett ensamarbete. Handledaren finns med och har betydelsefulla uppgifter att fylla genom att utmana tankar, ifrågasätta antaganden om
kunskaper och förklaringar och genom att vara en pådrivare bara genom att
fråga efter hur tempot ser ut och om tidsplanen håller. I projektarbetet har
de studerande god användning av det de tidigare lärt under sina tidigare
studier. När de genomför sina projektarbeten förväntas de reflektera över sitt
lärande. De ska bli medvetna om vilka föreställningar som de själva har och
eventuellt vilka föreställningar som de bygger om eller nyskapar under
projektarbetstiden. De tankar och känslor som de upplever i samband med
arbetet behöver de uttrycka i dialoger med andra som lär sig och pröva dem
på sin handledare. Ofta vidgar man sitt språk för att kunna fånga lärandet
och erfarenheten i dessa möten med andra. Det är bra om det går att stimulera projektarbetarna att våga pröva sin språkanvändning i den egna loggboken och i redovisningen över projektarbetet, så att man får med sig tillit
till den egna förmågan att fånga det som man lärde sig från projektarbetet.
Det är bra om handledaren klarar av att bejaka ett experimenterande med
det egna språket i loggboken, vilken ju till sin natur är personlig och därför
kan rymma detta experimenterande.
När gymnasie- och vuxenstuderande ger sig in i projektarbete har de
mycket kunskap om hur skolarbete ska gå till med sig. För att kunna lära på
ett framgångsrikt sätt via projektarbetet krävs det därför ofta att de tidigare
tankemässiga och känslomässiga ordningarna i viss mån löses upp eller
utmanas för att man ska mäkta med att ta vara på projektarbetets inbyggda
värden. Projektarbetet sker i en situation där starkt sammansvetsade lärarestuderanderoller övergår i en handledar-projektarbetarroll. I den senare
relationen har den studerande huvudansvaret för projektarbetet, såväl för
valet av projektuppgift, valet av metod, redovisning av resultat och för att
föra bok över vunna erfarenheter. Den här konstellationen ställer krav på
båda parter, både på den huvudansvarige projektarbetaren och den stödjande handledaren.
En del texter i den här samlingen resonerar om hur den relationen kan
förstås och hanteras. För att denna slags relation ska fungera riktigt bra så
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Ulf Blossing

Ulf Blossing är skolforskare och fil dr i pedagogik vid Karlstads
universitet. I sin forskning har han bland annat uppmärksammat
hur skilda skolkulturer främjar eller hindrar det praktiska förbättringsarbetet.

Projektarbetet
– en utmaning för skolkulturen
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maktperspektiv en revolution och ur ett yrkesmässigt
perspektiv ett konststycke.”
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Projektarbetet – en utmaning för skolkulturen

”Att förändra och utveckla en skolkultur är ur ett

Projektarbetet i gymnasiet och inom vuxenutbildningen har en del målsättningar som kan tänkas utmana den rådande kulturen på en skola. Att projektarbetet är ämnesövergripande inkräktar på tiden för det ämnesvisa lärarsamarbetet. Kraven på ett ökat elevinflytande utmanar den traditionella
lärarrollen där läraren på egen hand förmedlar kunskaper och själv planerar
undervisningen. En kombination av teoretiska och yrkesinriktade studier i
projektarbetet påverkar lärares grupperingar på teoretiska och yrkesinriktade
program. Ett projektarbete med ett lag studerande kräver gruppsykologisk
ledning av läraren, vars egen arbetserfarenhet kanske till stora delar grundar
sig på ensamarbete. Projektarbete kan sålunda tänkas ställa många krav som
den lokala skolkulturen inte stöder. I detta krävande och utmanande arbete
öppnas dessutom skolan för insyn genom medverkan från arbetslivet och
externa bedömare.
Jag skulle vilja påstå att organiseringen av projektarbetet i grunden
utmanar hela den traditionella undervisningsplaneringen på gymnasiet och
inom vuxenutbildningen. Såsom projektarbetet är tänkt ska det organiseras
kring ett tydligt formulerat problem. Under arbetets gång behöver val av
metod och genomförande återknytas till problemet. I många fall kan
problemet behöva vidgas eller omformuleras, men kanske oftare avgränsas
eller specificeras. Nya metoder kan behöva prövas. I de projektexempel som
beskrivs i Gy 2000:20 Projektarbete (Statens skolverk, 2001) blir detta tydligt.
Den studerande som skulle göra en fotobok om nattlivet i Sundsvall lärde
av sitt första försök att människor inte gärna vill bli fotograferade nattetid.
Han analyserade därför problemet och utvidgade sin metod med att även
genomföra intervjuer. Studerande från barn- och fritidsprogrammet och
byggprogrammet reviderade projektidén att utveckla lekredskapen på en lekplats på grund av att de hade felbedömt arbetets omfattning.
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Torbjörn Lund, lärarutbildare från Tromsö i Norge, menar att den största utmaningen med projektarbete ligger i den ökade delaktighet som krävs av såväl lärare som studerande. Den studerande ska i projektarbetet ges ett mer
omfattande inflytande över processen och samtidigt behöver läraren lägga
fram sin ämneskunskap och kompetens vad gäller den pedagogiska processen på ett sätt som stöder den studerande. Det här gör att läraren inte kan
kontrollera projektarbetets förlopp i samma grad som han eller hon kan när
det gäller den mer traditionellt upplagda undervisningen, där det för det
mesta är läraren som på egen hand planerar vilket ämnesstoff som ska behandlas samt när och under hur lång tid arbetet med detta ska löpa. I projektarbetet är det däremot meningen att de studerande ska ta en större del av
det ansvaret.
I den traditionella undervisningen kan läraren falla tillbaka på egen kompetens och erfarenhet av att planera och genomföra undervisning. Man skulle kunna säga att tryggheten i lärarrollen är individuellt förankrad. I projektarbetet rubbas denna trygghet. Dels har man som lärare begränsad erfarenhet av handledningsarbete, dels är man som lärare i högre grad utlämnad åt
de studerandes process. Det är i denna situation det kan vara avgörande att
bygga en bredare bas än den individuella för tilliten till yrkeskompetensen.
En tillit som bottnar i en arbetsgemenskap med övriga kolleger. När frustrationen ökar för att man känner sig osäker på hur handledningsarbetet kan
genomföras i projektarbetet behöver man få diskutera igenom detta med
kollegerna. Det är annars lätt hänt att falla tillbaka i invanda undervisningsrutiner för att därigenom dämpa den egna osäkerhetskänslan. Tillsammans
med kollegerna kan däremot en utvecklingsprocess starta som förhindrar
känslan av att vara utlämnad åt studerandeprocessen.

Lärares arbetsgemenskap kan framtona sig på några artskilda sätt. Forskning
visar att på skolor där arbetsgemenskapen klarar av att ta sig an ett förbättringsarbete av projektarbetets karaktär är det möjligt att urskilja vissa mönster som andra skolor kan lära av. Att ett förbättringsarbete – en förändringsprocess – utgör ett komplicerat och frustrerande nät av skeenden kan nog de
flesta instämma i. Forskningen urskiljer i detta virrvarr fyra faser. Att känna
till dessa kan underlätta orienteringen i och styrningen av ett förbättringsarbete. Det som i det här kapitlet sammanfattningsvis återges kan mer utförligt återfinnas i Praktiserad skolförbättring (Blossing, 2000).
De fyra faserna benämns initiering, implementering, institutionalisering
och spridning. Initiering är den inledande fasen när det nya man ska göra
presenteras för lärare, ledare och studerande på skolan. Implementeringsfasen är då man sätter igång med det praktiska arbetet och utprövar det nya.
Institutionalisering kallas den fas när förbättringsarbetet har vunnit stadigvarande former. Det är då de flesta på skolan omfattar, som i det här fallet,
projektarbetets idé och praktik. Då uppfattas inte längre det nya som nytt

Initieringsfasen
I initieringsskedet skaffar sig de lärare eller ledare på skolan som presenterar
den nya idén ett försprång i utvecklingsprocessen. Dessa har redan hunnit
med att bearbeta vad det nya kan komma att betyda för den egna lärarrollen
och kanske också för skolans utveckling. Forskning visar att människor bearbetar innovationer på lite olika sätt. En del ägnar mycket kraft åt att förstå
hur förändringen kommer att inverka på de egna arbetsförhållandena, huruvida det exempelvis kommer att innebära förändrade arbetstider eller nya
uppgifter. Andra bearbetar i stället nyheten genom att reflektera över vilka
konsekvenserna mer generellt skulle kunna bli för lärare och ungdomar.
Skolor med en framgångsrik initieringsfas använder sig av många strategier för att lärare ska ges möjlighet att förstå förbättringsarbetet. På det viset
förhindrar man att de mer djärva, som presenterat idén, skaffar sig ytterligare
försprång i utvecklingsarbetet. I stället skapar man en gemensam bas för att
så småningom praktiskt utpröva det nya. Detta är avgörande eftersom den
kommande implementeringen är den mest kritiska fasen i arbetet. Strategier i
initieringsfasen kan handla om att utgå från en lägesbedömning eller probleminventering, att föra skolideologiska samtal eller att bedriva studiecirklar
i ämnet, att göra studiebesök, anlita extern hjälp eller ansöka om projektmedel.
Att i initieringsfasen utgå från en lägesbedömning innebär att lärare och
ledare ges möjlighet att starta förbättringsarbetet utifrån en skriftlig och
systematisk beskrivning av skolans verksamhet, dess brister och förtjänster.
Det kan avsevärt höja kvaliteten på diskussionen att nödgas basera argumenten på en metodisk beskrivning av verksamheten i stället för att endast utgå
från de egna upplevelserna av arbetssituationen. En lägesbedömning kan
kräva rätt mycket energi i form av kompetens och arbetstid. En enklare och
mindre kraftslukande strategi kan vara att företa en probleminventering. Det
kan man åstadkomma i arbetslaget eller personalgruppen genom att någon
tar på sig uppgiften att leda samtalet genom några olika faser så att alla
kommer till tals för att lista upplevda problem, krav, förståelser och/eller lösningar. Det kan vara klokt att inte spänna över både problem och lösningar
på en gång, utan kanske ta en sak i taget.
Skolideologiska samtal verkar vara den strategi som de flesta skolor
använt sig av under den senaste läroplansreformeringen under 1990-talet.
Skolideologiska samtal innebär att man för diskussioner om läroplanens övergripande målformuleringar – vilken värdegrund eller vision som ska prägla
skolan. Dessa samtal har lett till att lärare och ledare på skolor har enats om
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Ett förbättringsarbetes faser

utan i stället som en rutin – hur man ”brukar göra” på skolan. Det är först i
denna fas utvecklingsarbetet har lyckats och kvalitets- och eventuella tidsvinster visar sig. Därefter kan en spridning av skolans erfarenheter ta vid
som ytterligare utmejslar detaljerna i det nya och som också bidrar till den
kontinuerliga granskningen av förbättringen.
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Implementeringsfasen
Efter initieringsfasen följer implementeringsskedet. Det är det mest konfliktfyllda skedet i ett förbättringsarbete. Det är när förbättringsidéerna ska omsättas och utprövas i handling som motståndet vaknar på allvar. Några lärare
har nämligen använt sig av en strategi i initieringsskedet som går ut på att
ligga lågt och inte investera kraft för att förstå vad det nya går ut på, så länge
de inte tydligt kan se att förändringskraven kommer att förverkligas. Människor hanterar förändringskrav på olika sätt. Att ligga lågt är ur individens
perspektiv en effektiv strategi i en komplex social och pedagogisk verksamhet. Ur skolledarens eller förändringsagentens perspektiv komplicerar det
emellertid arbetet. Det innebär att när man kanske ägnat ett par år åt att
planera och initiera förbättringsarbetet och ska till att praktiskt implementera
det – ja, då får planeringen inte upphöra, den behöver fortsätta för att pånytt
initiera delar av personalen. Planeringen behöver också fortsätta för att oförutsedda händelser ska kunna hanteras.
Det tycks mig rätt vanligt att skolor i detta läge, i övergången mellan initieringsskedet och implementeringsskedet, sköter sitt förbättringsarbete med
andra metoder än de som i forskning visat sig vara framgångsrika. En grundskola som under cirka 10 år arbetat med åldersblandad undervisning får illustrera detta. Vid en utvärdering framkom det att man på skolan genomfört
ett initieringsskede med många olika strategier, precis i enlighet med forskningslitteraturen. Lärarna läste litteratur om åldersblandad undervisning och
deltog i kurser på högskolan. De gjorde studiebesök på såväl närbelägna som
mer avlägset liggande skolor, vilka redan hade erfarenhet av åldersblandad
undervisning. Lärarna diskuterade det de läste och bevittnade och man planerade för implementeringen. Efter två år var det dags. Nu skulle man
komma igång.
Och då hände något märkligt. Lärarna slutade att läsa litteratur i ämnet.
De upphörde med studiebesöken. Diskussionerna om målet med förbättringsarbetet liksom de pedagogiska konsekvensserna av detta arbete avklingade. I
utvärderingsintervjuerna berättade lärarna om hur strategierna från initieringsskedet helt upphörde i och med att de åldersblandade undervisningsgrupperna
organiserades. De lärare som därefter skulle överta de åldersblandade grupperna högre upp i åldrarna fick göra detta utan någon som helst initiering.
Dessa fick kasta sig rakt in i det praktiskt pedagogiska handhavandet.
Initieringsskedet upphörde således i och med att implementeringsarbetet
påbörjades. Först planerade man. Sen upphörde man med planeringen för
att göra det man planerat. Den dokumenterade forskningskunskap som finns
om hur framgångsrika skolor hanterar förbättringsprocesserna visar att faserna hos dessa skolor löper i varandra i stället för att avlösa varandra. Först
planerar man, därefter gör man det man planerat – men samtidigt håller
man i gång planeringen för att klara av det fortsatta genomförandet.
Om ett förbättringsarbete ska ge resultat som kommer de studerande till
godo i det dagliga arbetet behöver implementeringsarbetet ställa krav på en
förändrad lärarroll. Detta bidrar ytterligare till att höja konfliktnivån.
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vissa övergripande mål utifrån vilka verksamheten ska planeras. Arbetslaget
och i sista hand varje lärare får sedan i uppdrag att omsätta dessa formuleringar i det praktiskt pedagogiska arbetet. De skolideologiska samtalen kan också
föras så att säga åt andra hållet – från dilemman i praktiskt pedagogiska situationer till vilka visioner som olika pedagogiska förhållningssätt i dessa situationer kan ge upphov till. Att på detta sätt göra lärares pedagogiskt didaktiska
handlande synligt är en inte lika nyttjad strategi.
Studiecirklar kan vara ett bra sätt att bearbeta litteratur om det nya man
tänker sätta i verket. Litteraturen kan ge såväl praktiska som teoretiska
perspektiv på det nya. När det gäller projektarbetet i gymnasieskolan finns det
texter som redogör för hur andra skolor har tänkt och gjort när de implementerat projektarbetet. Forskningslitteraturen redovisar undersökningar där
man vetenskapligt studerat olika typer av projektarbetsformer i utbildningssammanhang. Handledning är exempel på ett annat område som är aktuellt
när det gäller projektarbetet. Inom det området finns en gedigen kunskapsmassa att studera.
Att göra studiebesök – att ta del av en skolas erfarenhet som redan prövat på det man själv tänker göra – förefaller vara ett långt vanligare sätt att
forma initieringsfasen än att bearbeta litteratur i studiecirklar. Studiebesök
verkar fungera bäst när de mötande skolorna ligger nära varann i idé och
genomförande. Att lära av en skola som befinner sig i en annan utvecklingsfas, eller arbetar med en annan typ av förbättring, kräver mer av förberedelser och insatser. I sådana fall kan man kombinera studiebesöksstrategin
med ytterligare en annan genom att ta in extern hjälp. En extern handledare
eller förändringsagent kan hjälpa till att leda samarbetet mellan skolor i olika
utvecklingsfaser.
Extern kraft kan i ett initieringsskede tillföra skolan kompetens som
behövs för att få en mer systematisk utgångspunkt i förbättringsarbetet. Detta
kräver att man avsätter särskilda resurser för utvecklingsarbetet. Genom att
avsätta särskilda medel kan det vara möjligt för en skola att anställa en förändringsagent för att driva på arbetet eller personal för att frigöra befintlig
ledningskompetens.
Man räknar med att initieringsskedet tar ett till två år. Det är först efter
en så pass lång tid som en större del av skolans personal genomsyras av förbättringsarbetets idé och möjliga praktik. En komplikation utgör skolors sätt
att fördela tillgängliga kompetensutvecklingsdagar. De flesta av dessa förläggs
till början och slutet av terminerna samt höstlovet. Därutöver förläggs också
en del som tid att använda för individuell kompetensutveckling. Koncentrationen av kompetensutvecklingsdagar till ett par tre tillfällen under året gör
att samtal och lärande måste koncentreras till några få tillfällen. Vissa skolor
prövar andra sätt att fördela kompetensutvecklingsdagarna, exempelvis
genom att sprida ut dem som delar i arbetslagets arbete under veckan.
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förändringsprocesser och särskilt i de som involverar pedagogiska processer. Konflikter är ur det perspektivet ett naturligt och friskt inslag i ett
förbättringsarbete. En lärares uppgifter handlar om att undervisa och fostra,
att påverka den unga generationen och att låta sig påverkas av den. Det är
ett uppdrag som manar till samhällsansvar och som sätter fart på den personliga utvecklingen, vare sig man vill eller inte. Att vara lärare är att vara
en ständig förbättringsarbetare, för andra, såväl som för sig själv.

Utvecklingsuppgifter i implementeringsfasen
Arbetet med att få förbättringar att slå rot i verksamheten främjas av att bestämda roller är tillsatta. Visionärer, som kan skapa bärkraftiga bilder av den
framtida skolan, kan vara viktiga i initieringen av ett förbättringsarbete. Vid
implementeringen, när man ska komma till skott, är det viktigt att uppfinnare
fått utrymme att förmedla hur man skulle kunna omsätta målen på den egna
skolan. Därefter är det kraftfullt att låta tidiga tillämpare gå före och pröva
det nya. Pådrivare behövs i implementeringsfasen när försvarsmekanismerna
börjar verka. Pådrivarnas uppgift blir att se till att arbetet kommer igång. När
modet sviker fyller målhävdaren en viktigt uppgift genom att påminna om
syftet med det nya. Granskaren ser till att arbetet håller rätt kurs bland alla
andra utvecklingsarbeten på skolan. Det är likaså viktigt att kvarhållarna ges
utrymme. De erinrar om det som faktiskt fungerar bra och ser till att det inte
försvinner i allt det nya. Särskilt kraftfullt blir det när förväntningarna byggs
in i verksamheten på ett stadigvarande sätt genom att uppta plats i exempelvis rekryteringsförfarandet eller budgeten. På många skolor är det i dag vanligt att ett av kriterierna för anställning är krav på att ingå i ett arbetslag. Det
blir likaså alltmer vanligt att ledar- eller utvecklingsuppgifter utdelas på ett
sätt så att det får konsekvenser för såväl skolans tidsbudget som ekonomi.
Ledarna erhåller tid och lön för att ansvara för att arbetslagets skolutveckling
ger resultat.
I en undersökning av fem grundskolor visade det sig att de roller som
hade störst betydelse var målhävdaren, visionären och pådrivaren. Mindre
betydelse hade enligt lärarnas bedömning uppfinnaren och tillämparen. Det
betydde att de funktioner som skulle svara för att mål och visioner omsattes till praktiskt pedagogiska handlingar inte genomsyrade lärarnas
arbete. Hur mål och visioner kunde ta form i mötet med de studerande var
sålunda inte föremål för ett gemensamt uppfinnande och tillämpande utan
snarare ett problem som lärarna fick lösa individuellt, eller i bästa fall i de personliga nätverk de på egen hand upprättat med andra lärare. Detta
förhållande kan tyckas märkligt med tanke på att lärare dagligen avkrävs
praktiskt pedagogiska handlingar i mötet med de studerande. Det borde då
finnas ett stort behov av att tillsammans med kolleger uppfinna och tillämpa
alternativa handlingsmönster. På det viset skulle man kunna skaffa sig en
rikare repertoar av handlingsmöjligheter. Lärarna på de fem undersökningssskolorna berättade att det var ovanligt att sådana diskussioner fördes i
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Läraryrket är av tradition starkt förankrat i en personlig och individualistisk
förståelse av grundvalarna för hur väl man lyckas. Med en sådan utgångspunkt framstår det som självklart att det är det egna personliga valet som avgör vilket förhållningssätt och arbetssätt som ska sätta sin prägel på undervisningen. Kollektiva krav på förändring av lärarrollen kommer därför att påtagligt utmana den individualistiska lärarkulturen.
Det har visat sig att skolor hanterar denna konflikt på olika sätt. Vissa
skolledare eller förändringsagenter intensifierar den målhävdande och pådrivande funktionen i ledarskapet, det vill säga påminner om vad som var
målet med förbättringsarbetet och driver på att personalen kommer till skott
med det praktiska utprövandet. Efter denna pådrivande fas aktiverar skolledaren ledarskapets stödjande funktioner för att bemyndiga lärarna i det
fortsatta förbättringsarbetet. Konkret kan detta ta formen av handledande
samtal kring praktiskt pedagogiska dilemman. Andra skolor tillämpar en inte
lika framgångsrik strategi. Den går ut på att plana ut graden av krav på förändring genom att exempelvis delegera till varje enskild lärare att ombesörja
utprövandet i de egna undervisningsgrupperna. Det leder till en tillbakagång
till den individualistiska lärarkulturen där varje lärares självbestämmande
premieras. På sikt utarmar ett sådant förfarande den professionella grundvalen för läraryrket liksom också lärares individuella yrkesutveckling. Forskning av bland annat nyutexaminerade lärare visar att deras yrkesutveckling
främjas av en skolkultur där de kan bli delaktiga i ett kollektivt samtal och
utprövande av pedagogiskt didaktiska spörsmål till skillnad från den skola
som präglas av en arbetskultur där varje lärare ”kör sitt race”.
Implementeringsfasen är således en mycket konfliktfylld fas. Enligt
undersökningar av skolor i specifika förändringssituationer kan man förvänta
sig att diskussioner av såväl personlig som politisk art intensifieras trots att
dessa diskussioner kan tyckas ha klarats av i initieringsskedet. Förändringsagenterna, de som var drivande i arbetet från början, kan lätt tappa modet i
den här fasen. De kan tycka att basen för arbetet rycks undan när dessa
diskussioner och konflikter dyker upp i ett läge där de har ansträngt sig för
att skapa samtalsforum under kanske ett par års tid. Men dessa konflikter
behöver således inte vara tecken på en bristfällig initiering och en misslyckad
implementering. Snarare kan det vara tecken på att man lyckats hävda målen
för arbetet på ett sätt så att de praktiskt pedagogiska förändringskraven hållits
vid liv. Det kan vara ett uttryck för att ledarna för förbättringsarbetet nu
verkar pådrivande och att försvarsmekanismer har utlösts bland lärarna.
”Vad är det för särskilt med projektarbetet, det är väl så vi alltid har arbetat
med specialarbete på den här skolan!” kan vara ett sätt att försvara sig
genom att förringa det specifikt nya i förbättringen och hävda att det sedan
länge rådande undervisningsmönstret är det nya. Ett annat sätt att försvara
sig handlar om att ”hålla ut” så länge utvecklingsarbetet varar. Därefter tänker man sig att man så sakteligen kan återgå till de invanda rutinerna.
Beskrivningarna av hur implementeringsfasen kommer till uttryck i
det sociala livet på en skola visar hur vi alla kan bete oss i komplicerade
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arbetslagen. De bedömde att det var svårt att få till mer ”genomträngande
pedagogiska diskussioner”.
Det var ofta skolledare som uppträdde i rollen som målhävdare, visionär
och pådrivare. Jämsides med skolledaren kunde också arbetslagsledarna uppträda i dessa roller. Men det förekom också skolor där lärarna bedömde att
skolledaren inte alls uppträdde i någon av dessa roller. Det kunde då
exempelvis vara de fackliga representanterna på skolan som utförde dessa
uppgifter. Det var lärare, oftast i positionen som arbetslagsledare, som utförde uppfinnarens och tillämparens uppgifter. Granskarrollen, det vill säga
den som svarade för en slags helhetsbedömning av skolans förbättringsarbete
hade liten betydelse. Kvarhållarens uppgifter, att väcka frågor om var det
”gamla” man gjorde på skolan skulle ta vägen när det nya infördes, hade
också liten betydelse enligt lärarnas bedömning. Sammantaget kunde man
konstatera att de utvecklingsuppgifter som behövs för en effektiv implementering var fördelade på ett litet antal personer på skolorna och ofta utfördes
mer sällan än en gång i månaden. Om utvecklingsuppgifterna på skolan var
fördelade på fler personer och dessutom i högre grad inriktades på uppfinnande, tillämpande, granskande och även kvarhållande skulle en effektivare implementering och långsiktigare skolutveckling erhållas.

kunskap för att kartlägga den självförnyande kapaciteten. Externt stöd med
kompetens och erfarenhet av förändringsarbete kan också vara nödvändigt
när dessa skolor ska komma i gång med ett förbättringsarbete av den egna
utvecklingsorganisationen.

Figur 1. Avstämning av målen över tid i skilda typer av förbättringsarbeten.

Institutionaliseringsfasen
16

I institutionaliseringsfasen är det liksom i implementeringsfasen centralt att
inte släppa den förevarande fasens strategier för tidigt och betrakta förbättringsarbetet som avklarat. Ett förbättringsarbete förlöper under lång tid och
det är därför viktigt att kontinuerligt granska och stämma av mot målen. Dels
behöver man stämma av målen för varje enskilt förbättringsarbete, dels vilka
mål de skilda förbättringsarbetena tillsammans verkar mot.
I figur 1 visas dessa två processer såsom de framträdde på en grundskola
vid en utvärdering. I den vertikala pilen visas skolans olika förbättringsarbeten. I den horisontella pilen visas de olika faserna för en given tidpunkt mellan ”år 0” och ”år nu”. Prickade pilar visar initieringsfasen, heldragna
implementeringen och streckade institutionaliseringsfasen. På skolan framträdde målavstämningen utifrån målperspektiv A. Här fokuseras de enskilda
förbättringsarbetena var för sig. Målen hänföres till det enskilda arbetet vid
olika tidpunkter. Ett alternativ vore att också göra en målavstämning utifrån
målperspektiv B. Här fokuseras den sammantagna mängden av förbättringsarbeten. Vägledande för granskningen blir här det eller de övergripande mål
mot vilka de enskilda förbättringsarbetena tänkes verka som medel. Med ett
sådant perspektiv kommer de skilda förbättringsarbetena att undersökas med
avseende på huruvida de kan betraktas som redskap för att nå ett mål eller
ifall de verkar mot olika mål i strid med varandra. Utan denna vertikala analys tycks det vara lätt att förlora riktningen i det långsiktiga förbättringsarbetet allteftersom nya krav på förändring gör sig gällande. Därmed hålls
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Ett implementeringsarbete tar cirka fem till åtta år enligt forskning. Så lång
tid behövs för att de flesta på skolan ska omfatta förbättringen. När man på
skolan börjar omtala det nya i termer av ”det är väl så vi brukar göra på den
här skolan” – då har man inträtt i institutionaliseringsfasen. Detta skede
kännetecknas av att konflikterna har avklingat, det nya har blivit en vana
som fått organisatoriskt utrymme i tids-, ekonomi- och lokalbudgeten. Det
sistnämnda är särskilt viktigt. För att en förbättring ska bli bestående behöver
lärare, ledare och de studerande redan i initieringsskedet diskutera på vilket
sätt det nya kan inordnas i den rutinmässiga organisationen. I ett inledande
implementeringsskede kan det vara lämpligt att låta det nya löpa vid sidan
av den ordinarie organisationen. På det viset kan förbättringarna smidigare
utprövas och förfinas innan de slutligt inordnas i organisationen. Men allteftersom tiden går ökar behovet av att inpassa det nya i de befintliga rutinerna för att vinna tid.
Det paradoxala är att en skola redan behöver äga en god självförnyande
förmåga för att genomföra ett framgångsrikt förbättringsarbete. Forskning talar därför om att skolor behöver ha två primära fokus i sina förbättringsarbeten. För det första det som med utgångspunkt i läroplan och kursplan är
inriktat på mål att uppnå för de studerande. För det andra är det också viktigt att skolor sätter mål för att förbättra den egna självförnyande kapaciteten.
För att kunna sätta dessa sistnämnda mål behöver emellertid skolan ha viss
kunskap om ett förbättringsarbetes delar och förlopp. För skolor i början av
detta arbete har det visat sig vara fruktbart med externt stöd med sådan
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Figur 2. Fasernas förhållande till varandra i ett förbättringsarbete.

I figur 2 återges faserna på ett sätt som stämmer bättre med komplexiteten i
skeendet. I enlighet med figuren startar ett förbättringsarbete på bred front
där strategier från samtliga faser behöver beaktas. Vid initieringen behöver
man ta hänsyn till hur en institutionalisering av det nya kan ske, som i sin
tur leder till konkreta implementeringsidéer. I kontakt med andra skolor kan
det vara värdefullt att redan i den första fasen föregripa den fjärde genom att
tidigt sprida förbättringsidéerna för att på så vis erhålla utomståendes reaktioner.
En inventering av frågeställningar inför initieringsskedet tillämpade på
projektarbetet i gymnasieskolan kan se ut som följer:
Vilka ska introduceras i projektarbetet? Lärare, de studerande, föräldrar, andra?
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När ska dessa introduceras? Ska det ske vid ett enstaka tillfälle eller kontinuerligt
under en längre tid?
Vilka strategier för initiering kan användas för olika grupper? I vilken mån ska
förmedlande strategier kontra mer interaktiva sådana brukas?
Vilken litteratur finns att läsa? Hur kan litteraturstudierna organiseras?
Vilka studiebesök kan planeras?
Hur kan projektarbetet kontinuerligt uppmärksammas i arbetslags- eller personalkonferenser?
Hur främjar den egna skolkulturen spridningen av praktiskt pedagogiska förbät
tringsarbeten? Vilka mål behöver sättas för skolorganisationens självförnyande kapacitet parallellt med införandet av projektarbete?
Behöver kompetensen stärkas när det gäller att leda lärande samtal i arbetslagen?
Eller behöver kompetensen stärkas när det gäller att genomföra systematiska
granskningar och värderingar av verksamheten?

Figur 2 kan också förstås som att skilda medarbetare på skolan redan vid
starten befinner sig i olika faser. Medan några är i ett initieringsskede där de
mottar information om det nya, har andra kanske redan fått det nya att bli
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inte förbättringsarbetena under uppsikt under den långa tid som behövs för
att de ska institutionaliseras.
Att låta mål- och medelperspektivet skifta vid granskningen av skolans
förbättringsarbeten kan också vara värdefullt vid initieringen och planeringen
av ett arbete. När det gäller gymnasieskolans projektarbete kan det vara nödvändigt att inte bara beakta uppläggningen av projektarbetet som sådant utan
också på vilka sätt redan befintliga initiativ främjar eller motverkar målen
med projektarbetet. Därnäst behöver en bedömning göras huruvida en eventuell målkonflikt ändå kan accepteras för att uppnå de mer övergripande målen. Om så inte är fallet vidtar ett arbete med att justera pågående förbättringsarbeten till att verka mer i linje med varandra.
En långsiktig målavstämning främjar skolorganisationens minne så att
man kan hålla liv i de handlingsalternativ som fanns när man valde väg. I en
social och pedagogisk verksamhet finns det sällan, om någonsin, ett enda rätt
handlingsalternativ för att förverkliga en förbättring. Det handlar i stället om
en kombination av handlingar, en anpassning av dessa till den lokala kulturen – medarbetarnas förståelse, samt en fortlöpande planering och justering
av förbättringsprocessen mot målen. Forskning talar om att lokala ledare behöver skydda en skolas förbättringsarbete mot nya externa initiativ. På grund
av ett förbättringsarbetes komplexitet kan det för nya medarbetare tyckas lätt
att ifrågasätta eller föreslå andra handlingsalternativ än de man valde på skolan för ett antal år sedan. För att riktigt kunna värdera sådan kritik underlättar det om det organisatoriska minnet är livaktigt. Det kan annars vara lätt
hänt att de nya förslagen läggs till redan befintliga förbättringsarbeten, utan
att kopplas eller integreras till dessa, vilket främjar målperspektiv A i ovanstående modell.
Spridningsfasen kan räknas som en fjärde fas efter institutionaliseringen.
Genom att berätta för andra om det egna förbättringsarbetet finslipas
detaljerna i det man nu betraktar som en arbetsrutin på skolan. För att
kunna återge arbetsprocesserna behöver det organisatoriska minnet aktiveras
för att skolans lärare och ledare ska kunna erinra sig hur man gick
tillväga. Därigenom kan samtidigt en självvärdering av utvecklingsarbetet
göras.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det i det komplicerade
sociala skeende som ett förbättringsarbete utgör går att urskilja fyra specifika
faser med karakteristiska innehåll. De fyra faserna har här återgetts som följande på varandra i ett rätlinjigt förlopp. Detta återgivande av hur faserna avlöser varandra står emellertid i strid med den forskning som visar hur ett förbättringsarbetets faser på den framgångsrika skolan i stället löper i varandra.
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en stadigvarande rutin i det egna undervisningsarbetet samtidigt som de nu
sprider idéerna i sitt eget personliga nätverk av pedagoger. Att medarbetare
befinner sig i skilda förbättringsfaser gör det naturligtvis komplext att planera
och driva ett utvecklingsarbete. Utifrån en inventering av vilka personer som
befinner sig var och i vilka arbetsgrupper kan erfarenheter och kompetens
användas för att på skolan gemensamt omsätta mål och visioner.

Lärdomar inför utvecklingen av projektarbete
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Forskning visar att det ännu är få skolor som uppvisar en arbetskultur med
en kapacitet som förmår omsätta processerna i ett förbättringsarbete. Det är
snarare så att arbetskulturen många gånger motverkar ett gemensamt, ledarstyrt och studerandecentrerat utvecklingsarbete till förmån för ett individuellt, egenstyrt och lärarcentrerat sådant. Om så är fallet kan man behöva
vidta särskilda åtgärder som i ett första steg handlar om att ta hjälp av externa förändringsagenters kompetens vad gäller analys och handledning.
Kunskap om vilken typ av arbetskultur som genomsyrar en skola är väsentlig för att rätt avpassa olika insatser. I forskningslitteraturen finns flera
sådana typbeskrivningar av skilda skolkulturer, till exempel den familjära
skolan, den professionella skolan samt särboskolan.
Den familjära skolan utmärks av informella kontakter mellan lärarna.
Alla trivs med varandra. Det förekommer ingen gemensam inventering av
vilka problem som behöver lösas på skolan. Alla utvecklingsinitiativ tas individuellt av lärarna själva. Rektor ansvarar inte för ledningen utan ser sig
som en bland de andra lärarna. På den familjära skolan är lärarnas främsta
mål att överleva i en komplex verksamhet. Stöd- och hjälpfunktioner i arbetet utgörs av de informella umgängeskontakter lärarna har med sina lärarvänner.
I den professionella skolan uppfattar lärarna varandra mer som kolleger
än vänner. Lärarna förenas under mottot ”vi har en viktig uppgift att utföra”.
I den professionella skolan finns stort utrymme för pedagogiska frågor.
Problem löses utifrån grundtanken att man tillsammans förmår utföra mer
än vad man gör enskilt. Denna kollektiva tanke betyder dock inte att det individuella initiativtagandet eller utvecklingsutrymmet begränsas.
I den tredje typen av skola, särboskolan, lever och arbetar lärarna åtskilda från varandra. Lagarbete är inget som står på skolans dagordning utan
i stället är normen att var och en ska sköta sina studerande i sitt eget klassrum. Många av lärarna har lång yrkeserfarenhet och genomför undervisningen på ett rutinmässigt och statiskt sätt. Obearbetade konflikter har lett till att
undergrupper av lärare bildats. Det förhindrar en kommunikation som innesluter hela skolan. Särboskolan saknar målkompass. Här finns ingen vision
om skolans framtid. Tid och kraft investeras enbart i den enskilde lärarens
klassrumsarbete. Det får till resultat att lärarna blir ovana att prata om
skolans övergipande målinriktning.

Varje typ av skolkultur utgör en stabil arbets- och umgängesorganisation.
Den har växt fram under lång tid – ett socialt samspel reglerat av värderingar, normer och förväntningar – runt en stomme av historia och tradition. I
projektarbetet ställs krav på ett lärande som rör sig bort från den kunskapsförmedlande och administrativa modellen mot andra typer av lärande där de
studernade producerar kunskap genom att de och deras handledande lärare
uppmärksammar och tar sig an de studerandes erfarenheter av dilemman
och frågeställningar i omvärlden. Forskning har visat att när studerande,
bibliotekarier, skolledare och lärare griper sig an ett förbättringsarbete måste
de vara medvetna om att deras yrkeshandlingar ingår i en lokal kultur.
Annars kommer de att agera som familjemedlemmar, som inte har förstått
att den familj de vuxit upp i har präglat deras beteende, värderingar och
uppfattningar. Det är ytterst svårt att ändra något man själv är en del av och
vars existens man kanske dessutom inte är medveten om.
I studier av dagens skolor har jag sett exempel på skolledare som på ett
utmärkt sätt skapat nya organisationer, där nya funktioner byggs in på ett stadigvarande sätt i verksamheten, men jag har också sett exempel på rektorer
som med den allmänna decentraliseringsvinden i ryggen skjuter över nya
funktioner till enskilda lärare. Oftast döljs detta genom att förbättringsuppgifter ges till arbetslagen, men i praktiken betyder det att varje enskild
lärare förväntas agera på egen hand, eftersom inga nya roller med egna budgetposter har skapats i organisationen för att handha de nya funktionerna.
Inför utvecklingen av projektarbetet behöver skolledaren vid sidan av ett
administrativt stöd uppmärksamma det mer praktiskt pedagogiska arbetet.
Detta behöver ske dels genom att skapa former för lärare och de studerande
där ett erfarenhetsutbyte kan äga rum, dels genom att utveckla ett innehåll i
samtalet som tydligt men varsamt utmanar den rådande lärarkulturen. Detta
sker genom att belöna att lärare frågar efter kollegers respons på det egna
sättet att organisera och leda projektarbetet. Att ta observationer av specifika
situationer som utgångspunkt för ett reflekterande samtal har visat sig fruktbart för att komplettera de mer övergripande samtalen om ett förbättringsarbetes mål och visioner. Dalin (1993) kallar detta för kollegial tillsyn och
Lauvås, Hofgaard & Handal (1997) för kollegahandledning. Det är viktigt,
menar jag, att rektor som pedagogisk ledare här går före och börjar bygga
grundvalarna för en ny kultur på den egna skolan.
Lärare behöver göra sig medvetna om och sätta ord på hur de i konkreta
situationer tänker sig gestalta handledningen av projektarbetet och därefter
dokumentera hur det faktiskt utföll. En sådan dokumentation kan utgöra
underlag i den kollegiala tillsynen. Här kan det också vara värdefullt att mer
systematiskt höra de studerandes uppfattning och likaså dokumentera den,
för att tillsammans med andra kolleger granska huruvida skolans intentioner
med projektarbetet uppfattas av de studerande. I de fall kontakt tas med andra skolor skulle jag vilja ge rådet att ta ställning till vilken omfattning samarbetet ska ha. I ett inledningsskede när man ska bekanta sig med det nya, kan
det kanske räcka med att i en studiebesöksanda byta tips och idéer. När man
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Projektarbetet – en utmaning för skolkulturen

kommit en bit på väg kan det däremot vara mer effektivt att på skolnivå
utöva kollegial tillsyn av varandra, där granskande och utmanande funktioner kan driva på och förfina projektarbetet. Hur ett sådant arbete kan bedrivas mer i detalj finns beskrivet i Organisera för utveckling (Björn, Ekman
Philips, & Svensson, 2002)
Till de studerande skulle jag vilja rikta rådet att gå samman och ställa
krav på att tillsammans med andra studerande få utbyta erfarenheter kring
hur man lägger upp och genomför projektarbetet. Vid sådana erfarenhetsbyten kan det vara värdefullt att också lärarna deltar för att höra erfarenheter
från andra studerande och deras lärare, vilka kanske förstått projektarbetet på
ett annorlunda sätt eller har andra ämnes- eller yrkeskulturer.
Utvecklingen av projektarbetet behöver planeras för lång tid framåt. När
det gäller förbättringsarbeten av det här slaget, som på ett mer genomgripande sätt har ambitionen att strukturera om delar av lärandet, får man
räkna med minst fem år. Faserna i ett sådant långsiktigt förbättringsarbete
löper in i och ut ur varandra. Det handlar inte om att i en rationalistisk
mening först planera och sedan vid en viss tidpunkt genomföra det man
planerat och därefter betrakta förbättringsarbetet som avlutat. Jag skulle hellre vilja formulera det som att det handlar om att först, under ett år eller
kanske två, planera och introducera för det nya för att sedan sätta igång att
göra det praktiskt. Under genomförandefasen fortsätter man att planera för
de oväntade situationer som alltid uppstår när man ska gå från ord till handling. Samtidigt behöver man också fortsätta med att introducera målen och
visionerna för lärare, elever och skolledare som ännu inte greppat förbättringsarbetet.
Projektarbetet i gymnasiet och inom vuxenutbildningen är ett spännande
tilltag. Det har många förelöpare i examensarbete och specialarbete, och
många förebilder i både akademiska, konstnärliga och hantverksmässiga
arbeten. Utvecklingen av projektarbetet behöver emellertid ur ett skolförbättringsperspektiv ta sin utgångspunkt i den lokala skolkulturen för att det ska
bli nyskapande. Om förbättringsarbetet anpassas till det som varit eller det
som hägrar är det lätt hänt att det skjuter vid sidan av lärares och studerandes förståelse och sålunda inte på allvar kommer att gripa tag i skolans
arbetssociala umgänge – skolkulturen.
Att förändra och utveckla en skolkultur är ur ett maktperspektiv en revolution och ur ett yrkesmässigt perspektiv ett konststycke. Det är ett livsprojekt
som innefattar kontinuerligt lärande. Det handlar om att beakta och verka på
många nivåer samtidigt, på individuell, kollektiv och organisatorisk nivå. Det
handlar om att härbärgera känslor av framgång, men i ännu högre grad
känslor av misslyckanden.
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”Att genomföra ett projektarbete i grupp kommer
därför sannolikt att bli den naturligaste arbetsformen
på många skolor.”
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Handledning av projektarbetet.

Att handleda innebär att leda någon annans lärande. Det kan vara lärande av
praktiska moment eller lärande av mer teoretisk karaktär. Att handleda är att
ge ledtrådar så att den andre kommer på hur hon eller han ska gå vidare, att
den andra ser olika vägar att ta sig fram på, ser eventuella hinder och kommmer på lösningar. Handledning är att bistå med stöd under hela vägen i
större eller mindre omfattning utan att för den skull själv göra arbetet.
Projektarbetet på gymnasiet och i den kommunala vuxenutbildningen är
inte en liten kurs där flertalet gör en enskild teoretisk fördjupning i något
ämne. Kursplanen är tydlig: det gäller för de studerande att planera, genomföra, dokumentera och redovisa ett projekt. I kommentarerna till kursplanen
lyfts detta fram: ”Att genomföra ett projektarbete i grupp kommer därför
sannolikt att bli den naturligaste arbetsformen på många skolor”.
Handledning av projektarbetet innebär att leda studerandes lärande
inom det område som projektet avser. Dessutom kommer handledaren att få
stödja den studerandes planering av struktur för projektet, beslut om omfattning och tidsplan samt hur arbetet ska genomföras. De studerande behöver
också i olika hög grad stöd och uppmuntran till dokumentation, reflektioner
genom loggboksskrivandet, utvärdering samt den skriftliga redovisningen.
För detta krävs god handledning och det är många frågor som enskilda lärare, eller hellre arbetslag med lärare och andra personalgrupper, som är
handledare, behöver ta ställning till och utveckla. Hur detta ska genomföras,
vilken kompetens som behövs, vilken tid och vilka resurser som ska avsättas
behöver arbetslagen enas om. Den enskilda handledaren har dessutom
kanske behov av att utveckla sin egen handledarroll.
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Vem äger projektarbetet?
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Val av handledare
Ett sätt är att låta de studerande välja handledare före ett visst datum. En del
lärare eller andra t.ex bibliotekarier kan då få många förfrågningar och andra
väldigt få. Med erfarenhet av handledning för specialarbetet, vet många att
studerande ibland väljer den de förväntar sig har kunskap inom det kunskapsområde de ska arbeta med. Ibland väljer dock de studerande någon de
känner och har förtroende för oavsett vilket ämne läraren undervisar i. Man
bör vara medveten om att metoden ”först till kvarn…” när det gäller att få
en handledare skapar mycket stress och oro hos de studerande. Det kan få
den konsekvensen att vissa bestämmer sig snabbt och ogenomtänkt för en
projektuppgift för att försäkra sig om att få den handledaren de vill ha. Låter
man de studerande få välja handledare kan det vara bättre att, inte lova
någon förrän man konfererat med arbetslaget och sett till att det blir ett rimligt förfarande med hänsyn både till de studerandes och handledares arbetssituation, vilket i och för sig inte hindrar att man har ett sista-datum.
Ett annat sätt kan vara att de studerande i ett tidigt skede väljer hur de
skall arbeta, enskilt eller i grupp och i så fall med vilka. Därefter planerar
arbetslaget för klassen hur de fördelar projekten sig emellan. Detta förutsätter
att det finns ett arbetslag som förfogar över resurserna och har till uppgift att
se till att denna klass/grupp av studerande skall få handledning. Arbetslaget
kan då planera hur de skall fördela projekten och handledningen mellan sig.
Detta kan variera från år till år. Arbetslaget kan då bilda ett handledningsteam som regelbundet träffas under hela planeringstiden och under genomförandet. I detta team kan den enskilda handledaren få stöd både i praktiska
moment under genomförandet och i handledningsprocessen. Denna kan
ibland kräva mycket energi när det inte fungerar för de studerande eller med
projekten.

Organisation av handledare

Vem kan vara handledare?

Att fördela resurserna till handledning
Hur mycket resurser som på skolan fördelas till handledning av projektarbete
kommer säkert att variera. Det finns en rad avvägningar som man på skolan
behöver göra, och det kan till och med vara så att omfattningen av handledningen kan variera beroende på projektets art, gruppen av studerande etc.
För att projektarbetet ska kunna genomföras under gynnsamma förhållanden

Kan vem som helst handleda vad som helst? Diskussionen om det är mer
gynnsamt för ett projektarbete eller en uppsats (på högskolor och universitet)
om handledaren är kunnig inom ämnesområdet eller ej, pågår ständigt.
Gymnasieskolans och den kommunala vuxenutbildningens projektarbete kan
ha likheter med en uppsats i vissa avseenden, men då det nu är tydligt att
det är ett projekt som skall genomföras så kan det också skilja sig avsevärt
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Handledning av projektarbetet

Handledaren behöver vara klar över sin roll och att hon eller han inte äger
och styr innehållet och arbetsformerna för projektarbetet. Handledaren har
dock ett ansvar att leda de studerande till insikt om konsekvenser, tidsaspekter,
rimlighetsbedömning och om att syfte och mål med projektet måste uppnås.
Ombytta roller gäller nu jämfört med andra kurser. I vanliga fall är läraren den drivande när det gäller att tydliggöra mål, innehåll och arbetsformer i
kursen, om än med inflytande från de studerande. I projektarbetet är den
studerande den drivande i planering och genomförande, dock med handledarinflytande. Ju mer de studerande har arbetat med olika projekt i andra
kurser under sin skolgång, desto mer kommer de vara att mogna att ta detta
ansvar. Förutsättningen är dock att de har goda erfarenheter av tidigare projekt och haft god handledning, så att de kunnat genomföra projekten med
goda resultat. Skulle de inte ha fått goda förutsättningar att växa in i denna
roll är risken att denna ”frihet” skapar vilsenhet, frustration, panikkänslor, ansvarslöshet, handlingsförlamning etc.
De studerandes vana eller ovana vid att arbeta med projekt behöver
ständigt finnas med som bakgrund när lärare utvecklar sin handledarroll.
Handledarrollen kommer säkerligen att innehålla en hel del frustrationsmoment, där det krävs stort tålamod och stor återhållsamhet när det gäller att
ge råd och anvisningar. Handledningen får inte gå ut på att ta över innehållet
och ge anvisningar om de bästa arbetsformerna, även om det skulle vara lätt
att glida in i den invanda lärarrollen.
För mycket styrning, råd och anvisningar dämpar ofta intresset och motivationen hos de studerande. Då förskjuts ofta också ansvaret från de studerande tillbaka till handledaren. ”Du sa ju att vi skulle göra så, så det är inte
vårt fel ...” Det är de studerande som ansvarar för sitt projektarbete. Handledarens ansvar är dock att handleda dem och det går inte att frånsäga sig sitt
ansvar som handledare eller strunta i handledning för ”de gör ju ändå inte
som jag säger”. Däremot kan handledare behöva ta hjälp av varandra för att
lösa svårare situationer. Alla behöver sträva efter det goda lärandeklimat som
i regel uppstår mellan de handledda och handledaren, när ansvarsbegreppet
är tydligt både för de studerande och handledarna.
Att handleda innebär inte att göra arbetet eller kontrollera varje enskilt
steg, utan att ha tillit till den studerandes förmåga i den utsträckning som man
bedömer rimlig. Ett mål med handledning är att göra sig själv överflödig.

är dock kvalitén på handledningen avgörande. Kvalitén i sin tur avgörs till
största delen av hur den genomförs, men hur mycket handledning grupperna
av studerande har tillgång till är också en avgörande faktor.
Vid planeringen av projektarbetet för de studerande kommer arbetslaget
att få ta ställning till hur resurserna ska användas. En fråga är också om
handledarna skall fördelas på projekten eller på de studerande. Det finns
flera tillvägagångssätt.
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vad det gäller handledningsinsatsen. Det mest påtagliga i handledningen
kommer troligtvis vara att handleda projektets arbetsgång från idéskiss till
genomförande. Det centrala blir då inte att handleda de studerande inom ett
enstaka ämne utan snarare inom ett större kunskapsområde där ämnesfördjupning endast är en del. Därför kommer troligtvis frågan om lärarens
ämneskompetens inte att bli den centrala frågan, oavsett vilket tillvägagångssätt skolan använder sig av när handledarna fördelas.
Oberoende av vilken urvalsmetod arbetslaget väljer, behöver informationen till de studerande vara tydlig så att det inte uppstår onödiga konflikter
eller orosmoment.

Att planera handledningstillfällen
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Handledarrollen
Att förmedla kunskap eller locka fram lärande
Konsten att inneha kunskap men inte förmedla den direkt är svår när man
vill sina studerande väl. En raljant beskrivning av en ”traditionell lärare” är
att han/hon helst både ställer frågan och svarar på den själv framme vid
tavlan.
Ändå vet pedagoger idag att förutsättningen för lärande ökar om den som
ska lära sig har ställt frågan själv och börjat fundera på alternativa svar. Att
vänta med att ge svar tills den studerande ställt frågan är tålamodsprövande,
men handledning går ofta ut på att provocera fram frågor. En god handledare
lockar fram frågorna hos de studerande och lockar på det sättet också fram
det egna lärandet. Vad vill jag veta ? Hur ska jag ta reda på det ? Varför är
det så ? Hur kommer det sig att…? Vem kan veta ? Kanske handledaren vet?
De studerande kan naturligtvis få en hel del frågor besvarade eller få
sammanhang förklarade för sig av sin handledare. Som handledare kan man
då tydliggöra situationen genom att t.ex. fråga ”Ska vi ta en stund omkring
detta nu eller ska vi boka en ny tid för en genomgång ?”
Handledarrollens diken
Är man handledare är det viktigt att kunna ”se sin egen gärning” och påverka den åt ena eller andra hållet om så behövs. En handledares kan hamna i
olika diken. Å ena sidan kan handledaren vara alltför tillåtande, undvika att
sätta några gränser, kanske vara oengagerad eller aningslös. Å andra sidan
kan en handledare ta över, beskydda och kontrollera eller göra projektet till
sitt eget. ( Jerdmyr, B. m.fl 1999)

Tillåtande
Ej sätta gränser
Oengagerad
Aningslös

Beskyddande
Styra
Ta över
Kontrollera
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Handledning av projektarbetet

Projektarbetet skiljer sig från andra kurser på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Under andra kurser har en eller flera lärare ansvaret och timmarna
finns i regel utlagda på schemat. Man planerar när kursen ska starta och när
den skall avslutas. När det gäller projektarbetet finns det olika sätt att tänka
beträffande hur det skall förläggas i tid och hur handledningstillfällena ska
placeras in. Ska det vara handledning efter behov eller i någon form av
regelbundenhet är en fråga som arbetslaget måste ta ställning till. Detta i sin
tur styrs efter vilka olika slags projekt som de studerande kommer att genomföra. Är det ett projekt som skall genomföras en viss dag, till exempel en
teaterföreställning, en temadag på skolan, ett deltagande på en mässa, så
kommer detta att styra arbetet under en viss period och följaktligen också
handledningen. Är projektet inte bestämt i tid av yttre faktorer finns det
större möjligheter för skolan att styra tiden för arbetet och handledningen.
Troligtvis kommer projekten att se mycket olika ut och det kommer att
påverka handledarnas arbetssituation i stor utsträckning. Arbetsbördan blir
tung om många projekts deadlines infaller inom en kort tidsperiod för en och
samma handledare. För att försäkra sig om en god arbetssituation för handledarna är det nödvändigt att ha ett backupsystem i någon form. Om ett projekt ska presenteras/redovisas utanför skolan kommer det alltid att vara en
högre press på handledaren, även om det är de studerande som står för projektet. Man kan lösa det på olika sätt, till exempel genom att vara två eller
flera handledare eller genom att ha en ”andrehandledare” som hålls informerad under projektets gång men endast rycker in vid behov.
När man genomför ett projekt på en arbetsplats eller i en förening är det
ett tidsbestämt arbete som ganska ofta löper under en kortare period. För
projektarbete i skolan kan en kortare tidsplan än ett helt läsår många gånger
vara mer motiverande för de studerande, då de tydligare kan se slutet på arbetet. Har de en lång tidsperiod finns det en risk att de i alla fall inte kommer igång förrän mot slutet, för det finns alltid andra uppgifter i skolan (eller
utanför skolan) som de prioriterar. För handledare kan det också vara svårt
att hålla tempot och engagemanget uppe, om tiden fram till presentationen
och redovisningen upplevs för lång. En genomförbar tanke kan vara att

handledningen är inplacerad på schemat en eftermiddag per vecka men att
projekten placeras in över läsåret så att olika grupper av studerande arbetar
under olika perioder.
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Att handleda på metodnivån
Det krävs olika handledarinsatser för olika studerande och grupper men gemensamt för handledning oavsett studerande är att det är en aktiv handling.
Har handledaren en grupp som är mycket självgående utvecklas de studerande ändå av ett aktivt lyssnande och kontinuerlig återkoppling. Har
handledaren en grupp som exempelvis har svårt att finna vägar eller arbeta
tillsammans kräver denna däremot mer av tid och engagemang.
Känslan av att inte hantera innehåll och arbetsformer till fullo är också
en del av handledarens dilemma. Handledaren behöver hitta sin trygghet i
att inte behöva ”kunna och veta allt” utan ”kunna handleda allt”. Att ingå i
en grupp av lärare som diskuterar framgångar och svårigheter är ett sätt att
underlätta detta.
Att vara handledare kräver hög aktivitet och kunnande om olika roller.
Ett sätt att bli en kunnig handledare är att ta reda på vilka nivåer man behöver handleda på. (Kjellgren, K. m.fl 1985)
Att handleda på:
• Innehållsnivån
• Metodnivån
• Grupprocessnivån
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Att handleda på innehållsnivån
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Idéskiss
Under utarbetandet av idéskissen kan de studerande använda sig av brainstorming eller tankekartor för att pröva olika idéer och hålla många vägar
öppna till att börja med. Handledningen bör här bestå av frågor och uppmaningar, t.ex. Vilka idéer finns? Handledarens uppgift är också att se till att
alla kommer till tals och att inte de studerande tar första bästa idé utan låter
det ta lite tid. De studerande blir ofta frustrerade av att inte komma igång
och har lätt att ta första bästa idé. Handledaren kan be att alla skriver ner
sina förslag enskilt först och sedan delger gruppen. Därefter kan de sortera
sina förslag. Efter detta kan de studerande pröva några idéer i tanken och
eventuellt gå vidare med några förslag och undersöka möjligheter och svårigheter.
Hur handledarna arbetar med de studerandes idéskisser avgörs också av
om det finns färdiga idéer på projekt som de studerande från programmet
brukar göra. Det kan också ha kommit förfrågningar och förslag ifrån
programråd eller andra intressenter utanför skolan. De studerande behöver

Handledning av projektarbetet

Att handleda på innehållsnivån innebär kortfattat att hjälpa studerande söka
information inom kunskapsområdet, att kritiskt granska källor samt ställa
frågor till de studerande som gör att de förstår t.ex. orsak - verkan, sammanhang etc.
Efter det att de studerande valt sitt projekt, gjort sin projektplan m.m.
har de studerande ett stort arbete framför sig att djupdyka i kunskapsområdet
på olika sätt och kan behöva hjälp med vad som är adekvat kunskap för projektet. Då behövs mycket handledning på innehållsnivån, ibland för att
bredda arbetet ibland för att fördjupa det.
Vilken kunskap som ska sökas kommer att variera oerhört mycket beroende på projektets art. Är det en modell som ska byggas, en balklänning som
ska sys, en studentmiddag som ska lagas eller någon annan produkt som ska
utvecklas kommer kunskaperna vara att lära sig hantverket praktiskt och att
läsa ritningar, beskrivningar, recept etc. Likaså kommer innehållsnivån till
större del handla om att öka sitt praktiska kunnande om det är redovisningar
av något slag, till exempel en hopptävling, ett bilrally, en teaterföreställning
eller Barnens dag som ska anordnas. Arbetar de studerande med projekt som
innebär att ställa teser, analysera en fråga inom ett kunskapsområde och dra
slutsatser kommer däremot kunskapen till större del inhämtas via exempelvis
litteraturstudier, intervjuer och undersökningar.

Att handleda på metodnivå innebär att handleda arbetsprocessen från början
till slutet. Det kan handledaren göra genom att tydliggöra vad gruppen har
gjort, se till att de reflekterar över vilket nästa steg bör vara, påminna dem
om vad de redan beslutat, vad de har för mål, när saker ska ske och så vidare.
I kursplanen för projektarbetet under Allmänna råd för projektarbetet
finns en generell modell med fyra delar – Idéskiss, Projektplan, Genomförande och Presentation och redovisning. Det är en hjälp till struktur på
arbetet, men det krävs ofta handledning för att de studerande ska klara av att
följa en modell, att till exempel inte hoppa över viktiga moment eller tappa
bort sin projektplan och börja göra andra saker.
Den här modellen är dock inte självklart lätt att följa. Om flera studerande har ett projekt tillsammans kommer det säkert uppstå ett antal konflikter om vad de ska göra härnäst, vad de har bestämt, hur de ska gå tillväga
etc. Arbetar den studerande själv är det också lätt att tappa greppet om vart
man är på väg och vad man har gjort.
Innan de studerande börjar att arbeta med Idéskissen behöver de få klarhet i syfte, mål och allmänna råd för projektarbete. Handledarna har kanske
gemensamma genomgångar klassvis eller programvis.” Projektarbetet syftar
också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom
ett program eller studieinriktning”, och därför kommer programmålen att behöva aktualiseras innan de studerande börjar med sin idéskiss.
Det behövs även genomgång av tidsplan, uppläggning, riktlinjer för skolan och hur handledningen skall genomföras.
Handledarna bör också enas om huruvida de studerande först väljer
vilka de vill arbeta med eller börjar arbeta med idéskissen och därefter bildar
grupper.
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trots färdiga förslag ändå få tid till att sätta sig in i och utarbeta förslaget på
ett för dem genomförbart sätt. Är förslagen helt utarbetade i detalj dämpar
det de studerandes eget initiativtagande och motivationen kan sjunka. När de
studerande enats och känner sig färdiga med denna del så gås idéskissen
igenom och eventuella ändringar görs innan den godkänns av handledaren.

Projektplan
Under utarbetandet av projektplanen behöver de flesta studerande mycket
handledning för att få snabb feed-back och kunna göra små justeringar innan
de hamnat i för mycket låsningar i sitt tänkande. Frågor och uppmaningar såsom Vad vill ni med det här projektet? Vem är det till för? Tänk på att anpassa innehållet efter målgruppen! Hur skall det genomföras? Är det rimligt
vad det gäller tid och innehåll? Ju bättre genomarbetad projektplan desto
mer kan de studerande och handledaren luta sig mot denna under arbetets
gång. För många studerande kan detta arbete upplevas som tungt och svårt
att planera vad som ska hända och när. Handledaren kan med fördel dela
upp arbetet med projektplanen under några tillfällen för att ge tid till reflektion och tid till att undersöka saker.

Genomförandet
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Under presentation har handledaren inte någon framträdande roll utan då
skall de studerande stå på egna ben. De flesta studerande tycker ändå det är
mycket betydelsefullt att handledaren är med och ser på om det är något
som skall framföras. Dessutom är det självklart att handledaren är med om
denna också ansvarar för betygssättning. Presentationen är en del av betygsunderlaget. Det kan ju också vara så att det funnits med externa handledare,
som handledaren på skolan samarbetat med och som följt projektet och även
presentationen. Efter presentationen och redovisningen behövs ett eller ett
par handledingstillfällen, där de studerande får återkoppling från handledaren och själva gör en utvärdering. Handledaren träffar sedan alla de studerande enskilt för bedömning av varje studerandes arbetsinsats och resultat.

Att handleda grupprocessen
Denna handledningsnivå gäller då de studerande samarbetar om ett projekt.
Arbetar en studerande enskilt bör det också finnas utrymme i handledningen
för tillfällen där den studerande har möjlighet att uttrycka hur hon eller han
tänker, hur det känns, förhoppningar och oro och allt annat som följer med
när man genomför ett projekt.
Det kan vara till stor nytta att ha kunskap om hur grupprocesser fungerar, då detta styr och påverkar gruppens arbete och resultat i mycket stor utsträckning. Det tar tid att skapa en effektiv arbetsgrupp och ofta går gruppen
genom olika faser. Gruppen startar ofta sitt arbete med oklar rollfördelning,
går vidare till en smekmånadsfas där alla vill vara snälla mot varandra. Därefter fördelas rollerna och det är vanligt att grupper hamnar i konflikter och
fastnar på platåer där inget händer. Med tiden och med konstruktiv handledning kommer många grupper fram till ett sätt att arbeta som fungerar och
som kan betecknas som en effektiv arbetsgrupp
(Lennéer-Axelsson, B.& Thylefors, I 1991)
Alla studerande behöver bli sedda och hörda. Det är dock en balansgång
för handledaren: å ena sidan finns risken att hamna i för långa samtal om enskilda studerandes situation eller konflikter i gruppen, å andra sidan riskerar
handledaren att inte alls ta upp problem när hon eller han ser att gruppen
eller enskilda i gruppen far illa. Fokus skall för handledare vara att handleda
fram till ett gott arbetsklimat med goda arbetsresultat, inte att hamna i ”terapisamtal”. Initialt behöver handledaren hjälpa de studerande att lära sig att
lyssna till varandra och ta vara på allas synpunkter. Större delen av tiden
kommer de studerande att arbeta självständigt, utan handledare, och då är
det stora vinster gjorda om gruppen fungerar.

Att kunna tyda vad för slags handledning gruppen behöver
Till stor del behöver handledaren tolka och tyda vad de studerande behöver
för handledning. Att ha dessa tre nivåer i bakhuvudet hjälper handledaren
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Handledning av projektarbetet

Under genomförandet sker den stora delen av arbetet d.v.s. arbetsfasen. Det
är detta som tar längst tid och de studerande behöver då uppmuntran och
stöd för att hålla ut i sitt arbete. Vägledning behövs när det inte går som
planerat och när projektplanen ibland behöver revideras för att passa verkligheten.
Frågor som Lär ni er det ni behöver? Håller projektplanen eller behöver
den revideras? Hur kan ni ta reda på information? kan vara aktuella att
ställa. Handledaren behöver också uppmuntra dokumentation, loggboksskrivande och förberedelser av presentationen. Handledarens roll är också att
stimulera de studerande att analysera sitt material och börjar dra egna slutsatser. I praktiska moment kan handledaren behöva stimulera till att tänka på
hur resultatet skall bli, vilka konsekvenserna blir, hur det kommer att mottas
etc.
Under genomförandefasen är det lätt att komma in på sidospår som tar
lång tid att reda ut och som kanske inte gagnar arbetet. Handledarens uppgift är att lotsa de studerande framåt och hjälpa dem att hålla rätt kurs, se till
att de inte fastnar men heller inte hoppar över moment som för stunden
känns arbetsamma att ta tag i.
Innan det är dags för presentation och redovisning bör handledaren få
tillgång till materialet eller få se till exempel ett genrep. Handledarens roll är
också att stimulera alla studerande i gruppen att ta del av alla delar i projektet även om det under genomförandet kan ha funnits en uppdelning av
arbetsuppgifterna.

Presentation och redovisning
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att välja hur han eller hon skall styra sin handledning. Däremot är det självklart inte så enkelt att se vad som är vad, och många gånger är det handledning på flera nivåer som behövs. En grupp som kört fast på innehållsnivån
kan bli pressade och kan då lätt bli osams och börja skälla på varandra, en
annan grupp har väldigt roligt och ”tar det lugnt” men har gått ifrån sin tidsplan och helt tappat greppet om sitt projekt. Det är möjligt att dela på handledning speciellt vad det gäller innehållsnivån där det finns ämnesexperter
både i och utanför skolan som kan handleda. De andra nivåerna bör handledas av en och samma handledare då det annars blir för mycket motsägande budskap och möjlighet för de studerande att spela ut handledare
mot varandra.
Inom grupprocess- och metodnivån kan det storma rejält ibland. Handledaren kan behöva ta till både containing och holding d.v.s. kunna ta emot
de studerandes frustration, ilska, beskyllningar m.m. som i en stor container,
och hålla för det, utan att ge svar eller gå till motangrepp direkt. Ibland behöver de studerande bara få ösa ur sig för att sedan kunna börja ”källsortera”
allt som hällts i containern och börja dela upp problemen…och så småningom hitta lösningar.
Holding i detta sammanhang är att finnas där och inte ge vika eller
bagatellisera när känslostormarna kommer från de studerande, dvs. fungera
som en stabil vuxen; att ”hålla om” bildligt talat (ibland bokstavligt), och
trösta, ge uppmuntran. leta fram det som fungerar etc.
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Handledningsroller över tid

Modelling
Modelling innebär en ganska aktiv roll i gruppen, där man ”står modell”
genom att ställa frågor, komma med olika förslag och lösningar för att sätta
igång gruppens tänkande och arbete. När läraren i undervisningen föreläser
går det ofta ut på att visa modeller för tänkandet, visa i text och bild till exempel hur orsak och verkan hänger ihop, hur strukturer bildas i kunskapen
etc. Läraren visar också en modell för hur lärandet kan ske genom att på tavlan eller overheaden skriva rubriker, stödmeningar, viktiga slutsatser och visa
på bilder. De studerande tar ofta till sig lärarens sätt att lära in kunskapen på
även om det finns många sätt att lära sig. I arbete med projekt är det lika
viktigt att få lära sig hur ett projektarbete genomförs från projektidé till presentation. Därför behövs modelling i hög utsträckning i början men bör se-

Coaching
Begreppet ”coacha” känner vi igen från idrottsliga sammanhang och kan
mycket väl passa in i en handledningssituation av projektarbete. Alla studerande behöver feedback i form av stöd när de kommer med förslag, uppmuntran när de känner att arbetet står still och beröm för allt ifrån små
detaljer till stora. Handledaren kan behöva peppa gruppen eller någon/några
i gruppen att ta vissa steg. Är den någon i gruppen som har av något skäl
hamnat vid sidan om, inte gör sina uppgifter eller har tappat lust och motivation är det naturligtvis handledaren som skall ta tid för eventuell enskild
handledning.
Ibland går det att ge någon annan i gruppen än den det berör en vink
om att en av kamraterna behöver en push framåt, antingen i form av uppmuntran och beröm eller i form av visad besvikelse eller höjda krav på deltagandet i gruppen. Grupptrycket i studie- och projektgrupper är högt och
blir ibland negativt, men att använda det för att öka en studerandes arbetsinsats och förhoppningsvis ökad tillfredsställelse kan ibland vara ett mycket
bra sätt.
Att ”coacha” innebär också att stimulera till uthållighet, att visa på målet,
och att ibland få ge en drömbild av hur bra det kommer bli när projektet väl
är genomfört. Handledaren kan antyda hur nöjda de studerande kommer att
bli för att inte tala om hur målgruppen för projektarbetet (om en sådan finns)
kommer att reagera etc.
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Fading away
”Fading away” har en något missvisande titel och innebär inte att handledaren ska försvinna helt utan att han ska hålla en mycket lägre profil i
handledningssituationerna.
Att handleda en grupp där arbetet rullar på i en bra takt, där rollerna
inom gruppen har utkristalliserats och fungerar i en god arbetsgemenskap är
ju något som alla handledare strävar efter och drömmer om. Att då hålla en
lägre profil genom att inte kontrollera varje steg gruppen tar, att inte gå in
och påverka eller styra igen utan våga släppa greppet något mellan handledningstillfällena kan vara en konst. Det går också att glesa ut handledningstillfällena. Det finns säkert andra grupper som bättre behöver handledarens tid.
Det är en ännu svårare konst att gå in i ”fading away” när de studerande i gruppen inte har utvecklats i den takt handledaren hoppats. Men
även då, är det viktigt för de studerande lärande och självinsikt att inta en

Handledning av projektarbetet

Beroende på hur man lägger upp projektarbetet, över kortare eller längre tid,
kommer handledningsrollen att förändras. Den tid handledaren lägger ner i
början av projektet är i de flesta fall mycket väl använd tid och brukar löna
sig under arbetet. Träffar handledaren sina studerande under längre perioder
kan handledaren gå från ”modelling” till ”coaching” och slutligen ”fading
away”.

dan avta. Det är naturligtvis en balansgång för handledaren att bistå med
modelling utan att för den skull bli en gruppmedlem och helt plötsligt säga
”det kan jag ta reda på till nästa gång”. Det kan ju upplevas bekvämt men
fråntar definitivt gruppen dess ansvar.
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lägre profil. Många studerande får genom att lärare eller handledare bokstavligt talat” hjälper dem att genomföra” arbetet en icke rättvisande självinsikt De studerande som inte alls förstår varför de har blivit ej godkända på
t.ex. praktiska moment eller under sin APU har troligtvis inte fått rätt spegling av personerna omkring sig. Ofta har detta skett i all välmening, men
dessa studerande kommer i framtida situationer att stå inför andra som välmenande men otydliga. Det krävs naturligtvis en god kännedom om de
studerande när man kanske låter dem misslyckas för att de trott att ”allt ordnar sig” och handledaren avstår från att ordna det i sista sekunden. Detta är
också ett mycket viktigt lärande under projektarbetets gång, trots att mycket
kan stå på spel då andra målgrupper skall ta del av projektet på något sätt.
Beroende av om de studerande är vana vid att genomföra projekt, vana
vid att arbeta undersökande och analyserande samt vana vid att ta mycket
ansvar så kommer man in i olika grader av ”fading away”. Det som är gemensamt är dock att handledarrollen hela tiden bör förändras över tid mot
”fading away-stadiet” så att de studerande har en chans att stå på egna ben.
Detta är inte minst viktigt då en del av bedömning är att avgöra i hur stor
utsträckning de studerande har arbetat självständigt och tagit egna initiativ.
Lärare som undervisar inom karaktärsämnen känner väl igen formuleringarna för betygskriterierna, och är vana vid att omformulera dessa till praktiska handlingar under praktiska moment i skolan eller under den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU:n).
De olika faserna av ”fading away” kommer också att variera beroende
av om handledaren handlett de studerande tidigare eller om det är helt nya
studerande. Känner handledaren studerande i undervisningssituationen är
det lättare att handleda på rätt nivå i rätt fas, att t.ex. våga ge mer ansvar
och förtroende eller stödja mer, speciellt i starten.

Verktyg för handledaren
Handledarens viktigaste verktyg är kontraktet, handledningssamtalet, projektplanen och loggboken. Under förberedandefasen av kursen Projektarbete 100
p, innan ens de studerande väljer projekt, behövs genomgångar av kursens
mål, syfte och allmänna råd för projektarbete. De studerande behöver bli väl
införstådda med projektarbetets gång från idéskiss, projektplan, genomförande till presentation och redovisning. Den tid man använder till att förbereda projektarbetet i klassen eller gruppvis kommer säkert att vara väl använd tid då väl projekten är igång. De studerande kan vara vana vid att
snabbt komma igång och inte vilja ödsla tid på en massa genomgångar, men
att hamna fel tar också tid.
Tid kan då också tas till att skapa kontrakt mellan studerande och deras
handledare, till riktlinjer för hur handledningen ska gå till samt hur loggboken skall användas.
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Att tydliggöra handledarrollen för de studerande

Handledning av projektarbetet

Likaväl som man bör gå igenom vad ett projekt är, hur man lägger upp en
projektplan etc. bör man gå igenom hur handledningen är tänkt att gå till. Ju
mer de studerande vet om vad handledaren ”är till för” och ”inte är till för”
desto bättre bör arbetet fungera och handledningen bli mer konstruktiv. Det
kan vara handledningens olika nivåer - innehåll, metod och processnivån.
Det kan vara ansvarsfördelning, t.ex. vem som bokar handledningstillfällen.
Ju mer kunskap de studerande får om handledarrollen desto bättre förutsättningar ger man dem att lyckas med sin egen arbetsinsats. Många studerande kan ju, av gammal vana eller oro för att inte göra rätt, vilja ha handledarens stöd och insikt i allt de gör eller t.o.m. direktiv på vad de skall göra.
Då kan det vara frigörande för arbetet om de får reda på handledarens roll i
projektarbetet.
Om de studerande kan börja analysera och ”se sina egna problem” och
begära handledning på rätt nivå och på rätt område bör det ju också underlätta för handledaren.

Handledningskontraktet
För att undvika missförstånd kan handledare och de studerande med fördel
upprätta ett kontrakt. Detta kontrakt kan utformas generellt på skolan men
ha plats för enskilda överenskommelser.
Kontraktet kan innehålla olika delar såsom konkreta uppgifter, förhållningssätt och konsekvenser om kontraktet brytes.
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De studerande behöver få klart för sig vad som händer om kontraktet inte
hålls. Ett exempel är att ett antal studerande skjuter på sina projekt men vill
bli ”räddade” mot slutet av perioden, och ”snälla” handledare ställer upp och
får en alltför hög arbetsbelastning med stress och otillfredsställelse som på
följd. Ett annat exempel är när handledningstillfällena inte sköts utan blir
”inställda” av de studerande, eller handledare, gång på gång med påföljd av
att projektet påverkas negativt. Vilka konsekvenser som följer behöver lärargruppen enas om.

bör inriktas på andra delar, formulera ”problemen”, sätta upp mål, göra en
handlingsplan, summera och avsluta.
I början behöver handledaren ta ett större ansvar för strukturen på samtalet, se till att ”ärendena” anpassas till den tid man har för samtalet och att
tiden inte bara rinner iväg. En tydlig start på samtalet gör att alla fokuserar
på vad som skall ske. En summering i slutet och ett gemensamt avslut på
samtalet hindrar också att gruppen bara upplöses och oklarheter uppstår om
vad som beslutats till nästa gång. Gruppens arbete underlättas mycket om

Handledningstillfällen
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Handledningssamtalet
Man kan ha olika modeller för handledningssamtalet och det mesta kan fungera om bara handledaren är medveten om vad han eller hon gör. En vanlig
arbetsgång är att kartlägga vad som är aktuellt nu (både vad som fungerar
och svårigheter som uppstått), vidga perspektivet dvs. försöka få de studerande att tänka ur andra vinklar eller inte fastna i små detaljer när arbetet
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den väljer en ordförande och en sekreterare. Rollerna kan alternera under
projektets gång. Ordförande tar då på sig att få gruppen fokuserad på
uppgiften, fördelar ordet och driver arbetet framåt. Sekreteraren för de
gemensamma anteckningarna och håller ordning på gemensamma papper.
Detta underlättar också mycket för handledaren som då i högre utsträckning
kan undvika att automatiskt ta på sig ordföranderollen vid handledningstillfällena, vilket annars är lätt att göra.
För att uppmuntra alla att medverka kan handledaren, alternativt ordföranden, ha för vana att vid avgörande beslut samt vid summeringar ”köra
en runda” så att alla får möjlighet att yttra sig. Vad är din åsikt? Hur upplevde du detta?
Under handledningssamtalet återkommer handledaren med hur-, vad-,
när- och varför-frågor. Dessa frågor medvetandegör de studerande om

Handledning av projektarbetet

För att handledningen skall ge det den är avsedd att ge, behöver arbetslaget
tänka till om tider, plats och handledningssamtalets struktur.
Beroende av hur kursen Projektarbete 100p schemaläggs så är det av yttersta vikt att de uppgjorda tiderna följs. Att bara ”titta till” sin grupp eller
höra efter hur det går när man möter sina studerande i korridoren är ingen
handledning med större kvalitet. Det är viktigt att den tid som avsätts till
handledningen är effektiv. En förutsättning är att man har bestämt en plats,
helst i ett grupprum eller något annat avskilt rum, att man inte låter sig störas
av andra och att man kommer igång med handledningen på utsatt tid.
Ett sätt att göra de studerande medvetna om handledningssamtalets funktion är att från gång till gång göra upp en ”dagordning” för nästa handledningstillfälle, där innehållet kortfattat bestäms av de studerande och handledare. Behovet kan då styra, t.ex. ”Vid nästa tillfälle går vi igenom er projektplan.” eller ”Nästa gång tar vi upp hur ert samarbete fungerar.”. Det är då
lätt att ta fram ”dagordningen” och starta handledningen direkt vid nästa tillfälle. Oanmälda ärenden dyker naturligtvis upp, men då sätter man in dem
på ”dagordningen” och gör en prioritering av vad som skall behandlas vid
detta tillfälle. För gruppen ger det struktur om någon för kortfattade anteckningar om vad som händer och beslutas gemensamt. Detta kan ske som en
veckorapport eller med andra tidsintervaller beroende på hur kursen är utlagd över tid. Varje studerande för ju också loggboksanteckningar men dessa
kan inte ersätta en gemensam ”veckorapport”. Den här rapporten bör ges till
handledaren som då kan följa gruppens arbete och förbereda sig inför nästa
handledningstillfälle. Utformar man ett gemensamt formulär, ”Veckorapport”,
blir det lättare för de studerande att komma in i vanan att skriva och skicka
iväg, pappersvägen eller via e-post.
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arbetsprocessen och innehållet och syftar till att utveckla de studerandes förmåga att se sitt eget ”görande” och ”lärande”.
Ett annat av handledarens verktyg är att göra några avstämningar, seminarier, i klassen eller större grupper där de studerande får höra om varandras
arbeten och kan få feedback ifrån varandra. Detta kan ge skjuts åt dem som
har svårt att hitta motivationen eller rätt väg för sitt arbete. Projektplanerna
kan också vara dokument som kopieras och presenteras för klasskamrater.

Projektplanen
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Projektplanen som finns beskriven under allmänna råd för projektarbetet är
en plan som bör vara ett stöd under hela projektets gång. Handledaren kan
behöva ta fram projektplanen åtskilliga gånger och låta de studerande ta
ställning till om den håller. Det kan också vara så att allt inte går att formulera och besluta vid den tid då planen skall vara inlämnad utan att vissa
delar bör fyllas på efterhand.
Även här kan det vara en fördel att ha ett gemensamt formulär för de
studerande att fylla i. Formuläret kan vara utformat så att de studerande
under projektets gång kan fylla i de delmål man sätter upp på vägen för att
nå målet. Det är lättare att nå målet om det finns konkreta delmål som de
studerande kan ”bocka av” under färden”.
Handledaren bör vara med vid några tillfällen under utarbetandet av
projektplanen. Kommer handledaren in när projektplanen är färdig kan det
vara mycket tungt för de studerande att behöva ändra sig och motivationen
kan snabbt ge vika. Det är också lätt för de studerande att glömma sin projektplan när genomförandet tar vid och handledaren bör därför se till att den
aktualiseras med jämna mellanrum. Projektplanen kan behöva revideras och
då är det viktigt att de studerande blir medvetna om hur det skall ske och
vilka konsekvenserna blir för arbetet.

Användningen av loggboken är också något som lärargruppen bör enas omkring då det annars kan bli mycket olika. Loggboken kan av den studerande
upplevas som något mycket privat och man bör i förväg komma överens om
vilken/vilka handledare som får tillgång till den. Loggboken kan vara en anteckningsbok eller en elektronisk variant. Huvudsaken är att anteckningarna
sparas så att den studerande kan följa sitt eget handlande och tänkande och
handledaren också. Syftet med att skriva loggbok bör dels vara att hjälpa den
studerande att reflektera, dels att utveckla ett självständigt tänkande, i all
synnerhet om den studerande arbetar tillsammans med andra.
I kontraktet bör det bestämmas hur ofta den studerande ska skriva i sin
loggbok samt när och på vilket sätt loggboken skall visas för handledaren.
Loggboken är också en bra kontaktmöjlighet för den enskilde studerande och
handledaren samt möjlighet för handledaren att ge individuell handledning

Att utveckla de studerandes självständighet
Att utveckla de studerandes självständighet är en av de centrala delarna i
handledningen. I betygskriterierna är det mycket tydligt uttryckt under Väl
godkänd: ”eleven visar självständighet i valet av kunskapsområdet och i…,
”….samt väljer kritiskt ….”, ”eleven identifierar problem som kan uppstå
under arbetets gång och förmår lösa dessa.” Det kan ju upplevas som ett
motsatsförhållande att både handleda de studerande under med- och motgångar och sedan bedöma graden av självständighet. Det kan, om handledaren inte klart definierar sin roll, kännas som om man tillslut bedömer
sin egen insats. Att inte ge utrymme för de studerande att arbeta självständigt är att inte ge utrymme för de studerande att nå de högre betygskriterierna.
De studerandes självständighet utvecklas inte av att handledaren lämnar
dem åt sig själva utan genom att han eller hon ger handledning som uppmuntrar. Hur handledaren går tillväga kan säkert variera men vissa riktlinjer
för handledning till självständighet går att urskilja. Att ställa tydliga krav och
ge riktlinjer för de olika delarna i projektarbetet ( idéskissen, projektplanen,
genomförandet och presentation och redovisning) uppmanar till självständighet, så att de studerande inte behöver bli osäkra och fråga ideligen eller invänta nästa uppgift. Genom att ge konkreta uppgifter inom de olika delarna,
gärna tidsatta, och vara noga med att följa upp dem, kan handledaren hjälpa
de studerande som inte kommit så långt i sin självständighet.
Alla behöver beröm men inte i form av kommentarer som ”vad duktig
du är” utan genom att handledaren beskriver eller återger något som eleverna sagt eller gjort och vilka positiva konsekvenser det bidrog till. Detta
ger stöd till de studerande självtillit och ju mer de litar till sin egen förmåga
desto mer självständigt klarar de och vågar de arbeta.
En del studerande vill arbeta mycket självständigt och vill bli lämnade
ifred. Handledaren ställs då inför ett annat dilemma, nämligen hur mycket
som är bra att tränga sig på jämfört med att lämna de studerande att klara
sig själva. Återigen underlättar det mycket om handledaren känner de studerande, vilket ger bättre förutsättningar för ett adekvat agerande i dessa
situationer. Att inte ge någon handledning p.g.a. att de studerande inte vill
ha det kan dock inte vara försvarbart, eftersom en stor del av bedömningen
grundar sig på hur arbetsprocessen fortskridit och detta är omöjligt om inte
handledaren haft insyn i arbetet. Bedömningen av den enskilda studerandes
prestationer utgör ju underlaget för betyget. Graden av självständighet,
initiativförmåga, underbyggd argumentering etc. skall ingå i betygsättningen
och kommer säkerligen att skilja sig emellan de olika studerande inom
samma projektarbete.
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Handledning av projektarbetet

Loggboken

genom att skriva tillbaka. Däremot bör handledaren undvika bedömningar
av dessa anteckningar, för det skulle med all säkerhet leda till att den studerande undviker att skriva en hel del saker.
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Det är en ganska vanlig missuppfattning bland de studerande, att alla som
arbetar i en grupp kommer att få samma betyg. Vid introduktionen av
projektarbetet bör handledaren därför klargöra att betygen är individuella
och därför kan bli olika i gruppen. Bedömningen av produkten, presentationen och redovisningen kan dock vara gemensam, men den enskilde
studerandes betyg grundas också på varje enskild studerandes insats under
projektarbetet. Läs mer om bedömning av processer i Per Gerrevalls text.
I projektarbetet, likväl som under andra kurser, kommer de studerandes
förutsättningar, motivation och ambitioner i hög grad att påverka arbetets
kvalitet och resultat. Det blir dock än tydligare under projektarbetet eftersom det i högre utsträckning är de studerandes ansvar att driva arbetsprocessen. De studerande som har svårigheter av olika slag, bland annat med
att arbeta självständigt, kommer att behöva mer handledning och bör så få.
Det kommer att bli tydligt vid fördelningen av resurser att det inte går att
dela handledningstiden lika mellan de studerande, utan man måste ge mer
till dem som har sämre förutsättningar att klara sig. Projektarbetet kan dock
bli en del av gymnasietiden eller vuxenutbildningen då många studerande
som annars inte kunnat eller velat visa sin kapacitet kan komma bättre till
sin rätt.

förmågor. Precis som inom andra yrken finns det arbetsuppgifter som
passar ens personlighet bättre eller sämre, men utmaningen är att utveckla
sin egen yrkesroll så långt det är möjligt. Ett stort steg på vägen är att bli
medveten om sin egen förmåga och personlighet och hur den bidrar till
god handledning.
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42

43

Handledning av projektarbetet

Handledarrollen, liksom rollen som föreläsare, diskussionsledare, igångsättare och alla andra roller innefattas i lärarrollen. Det gäller att pröva och
våga gå in i olika delar av handledningen. Utvecklande för handledarrollen
precis som för de andra rollerna är att få förebilder, till exempel genom att
se och höra andra agera som handledare. Kan man i ett arbetslag vara
medhandledare eller observatör och sedan ta tillfället att diskutera vad som
hände och varför, utvecklar det ens egen förmåga. Är det några handledare
som bildar ett team så kan misstag och lyckade handlingar tas upp till
diskussion och förbereda andra för kommande situationer i deras egna
grupper. Kollegahandledning är ett begrepp och en form som stödjer detta
(Lauvås, P,.1997).
Att själv ha upplevt hur det är att få handledning är också en erfarenhet
som är användbar när man kanske möter studerandes naturliga reaktioner
som frustration, förvirring eller bara ren trötthet.
Det finns mycket skrivet om att leda grupper, olika modeller för konflikthantering, att handleda studerande som arbetar undersökande, problembaserat, projektinriktat etc. och mycket är användbart när det gäller handledning av projektarbetet i gymnasieskolan och i den kommunala vuxenutbildningen. Att fortsätta ta in de erfarenheter som är gjorda och ta till sig de
tankar som är tänkta är ett sätt att utveckla sin handledarroll. Det som ändå
är avgörande är att man tar till sig rollförändringen mellan att leda en lektion och att handleda. Att på ett tydligt och naturligt sätt kunna växla
mellan lärarrollen och handledarrollen och använda sig av sina olika
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Projektarbetet
– ett sätt att uppnå målen i läroplanen
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”… det handlar om ett elevstyrt och elevaktivt arbetssätt”
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Projektarbetet är en ny och lite främmande fågel i svensk gymnasieskola och
vuxenutbildning. Medan målen i de allra flesta kurser beskriver olika former
av kunskaper så är det arbetsformerna, processmålen och helheten i utbildningen som lyfts fram i projektarbetet. Kursplanen för projektarbetet markerar också tydligt att det handlar om ett elevstyrt och elevaktivt arbetssätt.
Katederundervisning, där läraren planerat allt i förväg och förmedlar information till de studerande, kompletteras alltmer med undervisning där de
studerande är delaktiga och har inflytande över undervisningen. Idag har lärare på alla nivåer i utbildningssystemet utvecklat och prövat olika former av
elevaktiva och problemorienterade undervisningsformer. Det finns numera
till och med hela utbildningar som bygger på problembaserat lärande. I projektarbetet är friheten på ett sätt ännu större än i problembaserat lärande, där
kunskapsmålen oftast är givna på förhand och de studerandes frihet framför
allt består i att finna egna vägar för att nå kunskapsmålen. I projektarbetet
finns inga givna kunskapsmål i traditionell bemärkelse.
Av målen och betygskriterierna framgår att de studerande själva ska välja
innehåll och arbetsform. Samtidigt kan inte de studerande enbart välja projektuppgift utifrån helt privata intressen. Projektarbete ska ta sin utgångspunkt i programmålen och det betyder att om den studerande vill göra ett
arbete om till exempel delfiners parapsykologiska förmåga så måste den
studerande kunna motivera sitt ämnesval utifrån programmålet. Det blir därför en spännande och grannlaga uppgift för handledarna att diskutera
projektarbetets syfte och utbildningens övergripande mål med de studerande.
Denna diskussion är förstås betydelsefull för att de studerande ska kunna ta
till sig och ha inflytande över hela utbildningen. Detta är dock inte något
nytt som införs i och med projektarbetet – förhållningssättet finns tydligt uttryckt i den läroplan som fastställdes av riksdagen 1994.
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Gymnasieskolans kunskapsuppdrag formuleras i skollag, läroplan, programmål, kursplaner och betygskriterier. Dessa styrdokument utgör en helhet och
ska läsas tillsammans. Kursplanernas mål ska läsas mot bakgrund av läroplan
och programmål. All undervisning ska vara väl förankrad i läroplanen, som
anger skolans värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål. På samma
sätt ska alla kursplaner i någon mån ta sin utgångspunkt i läroplanen Man
kan också uttrycka det så att varje kursplans uppgift är att utgöra ett komplement och en vidareutveckling av intentionerna i läroplanen. Läroplanens
anda skall så att säga sväva över varje kursplan och vara kursplanens beställare. Om man jämför Projektarbete Gy 2000:20 med Läroplan för de frivilliga
skolformerna (Lpf 94), finner man, att läroplanen i ovanligt hög grad svävar
över just denna kursplan.
Den självständighet och vilja att ta ansvar som projektarbetet kräver
hinner de studerande inte utveckla under fyra veckors projektarbete. För att
klara av projektarbetet behövs en studieförmåga, en självständighet och ett
förhållningssätt som de studerande bör ha fått möjligheter att utveckla och
experimentera med under hela sin studietid. När den studerande når målen i
projektarbetet är det ett viktigt tecken på att skolan har fullföljt sitt ansvar så
som det beskrivs i läroplanen.
I det följande skall mer ingående visas hur nära varandra läroplanen och
kursplanen för projektarbete ligger.
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Projektarbetet och de grundläggande värdena
Kursen Projektarbete på 100 poäng i gymnasieskolan innebär att de studerande självständigt väljer en uppgift inom sitt program och efter sitt eget intresse och utför denna uppgift i projektform utifrån en frågeställning. De
studerande arbetar tillsammans med andra eller på egen hand. Man kan säga
att syftet med projektarbetet står helt i överensstämmelse med vad som sägs i
läroplanen under Skolans värdegrund och uppgifter. I den sista meningen av
det inledande avsnittet Grundläggande värden (Lpf sid. 23) ges en slutkläm och
en sammanfattning av skolans uppgift:

Detta citat kan också gälla som en sammanfattning för projektarbetet. I projektarbetet visas om skolan har lyckats med sin uppgift att låta varje
studerande komma till sin rätt och utvecklas under eget ansvar.
I beskrivningen av projektarbetets karaktär i kursplanen finns tydliga
hänvisningar till de grundläggande värdena i läroplanen. Ett exempel är det
avsnitt i läroplanen som har rubriken Saklighet och allsidighet (Lpf sid.24). I
detta läroplansavsnitt framhävs betydelsen av personliga ställningstaganden
och att skolan ger möjligheter till detta. Vidare påpekas att undervisningen
ska vara saklig och allsidig, och att då värderingar redovisas ska det alltid

”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska
arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och
vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga
i samhällslivet.” (Lpf sid. 24)
Har de studerande fått en utbildning i läroplanens anda och vant sig vid ett
demokratiskt förhållningssätt genom träning under skolåren, är de väl rustade att möta de utmaningar som ställs i arbetet med ett självständigt projekt,
som bedrivs i samarbete med såväl kamrater som handledare.
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Projektarbetet och skolans huvuduppgifter
Den mest påtagliga överensstämmelsen mellan läroplanen och kursplanen för
projektarbete finner man naturligt nog i det avsnitt som heter Skolans huvuduppgifter (Lpf sid. 25 f). Nästan hela avsnittet är relevant för Projektarbete.
Följande citat är de mest centrala:
”Eleverna skall också kunna orientera sig i en
komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga
att finna, tillägna sig och använda ny kunskap
blir därför viktig. Eleverna skall träna sig att
tänka kritiskt, granska fakta och och att inse
konsekvenserna av olika alternativ. På så vis

Projektarbetet – ett sätt att uppnå målen ...

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin
unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet
genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

framgå vem som står för vad. Har undervisningen under skoltiden bedrivits
med detta i fokus har den studerande fått mönster för att arbeta på ett etiskt
sätt och skilja på fakta och värderingar och noga ange varifrån sakuppgifter
hämtas. Den studerande har under sådana gynnsamma förhållanden många
gånger uppmuntrats att själv ta ställning och bygga under sina argument.
Sammantaget är det förmågor som är betydelsefulla i ett projektarbete.
I kursplanens avsnitt om projektarbetets karaktär talas det också om att
det i projektarbetet kan tillvaratas olika former av kunnande. Kursen Projektarbete 100p kan t.ex. innebära att den studerande tillverkar ett föremål, utför
en tjänst eller redovisar en undersökning. Valet av uppgift tar sin avstamp i
programmets kunskapsområden och den studerandes förutsättningar och
intressen. Kursplanen för projektarbete överensstämmer väl med vad som
står i Grundläggande värden i avsnittet En likvärdig utbildning (Lpf sid. 24). Där
sägs att undervisningen ska anpassas till varje studerandes förutsättningar och
behov och kunskapsnivå. Detta rimmar väl med det krav som ställs på en
projekthandledare att vara observant och hjälpa de studerande att finna uppgifter där de kommer till sin rätt och kan utnyttja sin egen kapacitet så bra
som möjligt.
Kursplanen i projektarbete anknyter också uttalat till det sista avsnittet
under Grundläggande värden, det läroplansavsnitt som har rubriken Rättigheter
och skyldigheter. Där heter det
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närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt
sätt att tänka och arbeta.”
Läroplanen talar om nödvändigheten av att de studerande skaffar sig grund
för livslångt lärande. Detta krävs i en tid då arbetslivet hastigt förändras och
omvärldsförändringar av olika slag som ny teknologi och internationalisering
ställer nya krav på människors sätt att arbeta (Lpf sid. 25). Fortsättningen i samma läroplansstycke kan läsas som en direkt beskrivning av projektarbetets
karaktär:
”Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga
att ta initiativ och ansvar och att arbeta och att
lösa problem både självständigt och tillsammans
med andra. Skolan skall utveckla elevernas
kommunikativa och sociala kompetens.” (Lpf sid. 25)
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Skolan måste kunna agera så att den ger de studerande möjlighet att lyckas
med projektarbetet. Genom att detta ofta ligger sent i studiegången, blir resultatet förhoppningsvis en bekräftelse på att skolan har arbetat i rätt riktning
och med sådana arbetsformer och arbetsorganisation som gynnar ett livslångt
lärande, ansvar och eget initiativtagande. Också det följande läroplansavsnitttet, Kunskaper och lärande, kan relateras till kursplanen och läsas som att projektarbetet är ett tillfälle för de studerande att visa att de uppfyllt läroplanens
intentioner när de har fått betyg på sitt projektarbete. I läroplansavsnittet
ställs kravet på skolan att
”Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina
erfarenheter och tillämpa sina kunskaper.” (Lpf sid. 26)
Den meningen utgör i ett koncentrat själva kärnan i att arbeta problemorienterat och projektinriktat.

Projektarbetet och läroplanens kunskapssyn

”Det väsentliga är att skolan skapar de bästa
samlade betingelserna för elevernas bildning,
tänkande och kunskapsutveckling. Därvid skall
skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter
som finns i det omgivande samhället och som
eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den värld eleven
möter i skolan och det arbete eleven deltar i skall
förbereda för livet efter skolan.Varje elev skall få

Om man ser detta långa citat i ljuset av kursplanen för projektarbete blir två
saker tydliga. För det första att det före projektarbetet har krävts en lång tid
av övning och stegrade utmaningar för att de studerande ska kunna arbeta
enligt läroplanens intentioner med sin kunskapsutveckling. För det andra att
läroplanen ger dem som handleder projektarbetet ansvaret att stödja och
uppmuntra de studerande på ett sådant sätt att de stärks i sin tro på sig själva
och sin egen förmåga. Detta leder till en optimism om den egna framtiden.
Av kursplanen för projektarbetet framgår att arbetsprocessen är lika
viktig som slutprodukten. Betygskriterierna beskriver därför en rad kvaliteter
som visar sig under arbetsprocessen. På så vis kan betyget i projektarbetet
komma att utgöra ett komplement till de ibland lite snuttifierade kurserna
och dessas betyg som många gånger bygger på prov. Projektarbetet bör innebära helhet och samverkan i stället för atomism och isolerade kunskapsöar.
Tankarna stämmer väl överens med vad läroplanen säger:
”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av
om de får möjligheter att se samband. Skolan
skall ge eleverna möjligheter att få överblick och
sammanhang, vilket fordrar särskild uppmärksamhet i en kursutformad skola. Eleverna skall
få möjligheter att reflektera över sina erfarenheter
och tillämpa sina kunskaper.” (Lpf sid.26)
I läroplansavsnittet Den enskilda skolans utveckling (Lpf sid. 27) betonas samverkan särskilt starkt. Arbetet med ett projekt är ett gyllne tillfälle för en skola
att med de studerandes arbete i centrum stärka samverkan med arbetsliv och
närsamhälle och med universitet och högskolor. I fortsättningen på detta
läroplansstycke talas om att skolan ständigt måste ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera resultaten och pröva sina arbetsmetoder. Denna prövande hållning och denna deltagande målstyrning som grunden för skolans kvalitetsutveckling finns också klart uttryckt i Projektarbetets
mål (sid. 6). Där talas om att upprätta en projektplan och vid behov kunna
revidera den, att föra loggbok över arbetet och kunna skriftligt och muntligt
värdera arbetsgång och resultat. Det finns en stor samstämmighet mellan
läroplanens syn på hur skolutveckling sker och kursplanens syn på hur arbetet
med ett projekt framskrider för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

49
Projektarbetet – ett sätt att uppnå målen ...

I den kunskapssyn som präglar läroplanen är det mest framträdande draget
att skolan inte förmedlar kunskap utan att den studerande själv skapar eller
bildar sin kunskap. Skolan uppgift är att ge möjligheterna.

stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet
att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev
skall möta respekt för sin person och sitt arbete.
Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper
och insikter är förutsättning för personlig utveckling.”
(Lpf sid. 26)
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Projektarbetet och mål och riktlinjer för kunskaper

Läroplanens riktlinjer för dem som arbetar i skolan

Läroplanens andra avdelning kallas Mål och riktlinjer (Lpf sid. 29). Eftersom
projektarbetet ofta kommer att ligga i slutet av de studerandes gymnasiala utbildning är det inte förvånande att man finner en klar överensstämmelse mellan kursplanen i projektarbete och läroplanens mål att sträva mot i skolan vad
avser kunskaper. Här preciseras det som berörts under avsnittet om skolans
värdegrund. Mål att sträva mot är de krav som ställs på vad skolan ska inrikta
sig mot. Följande punktsatser är särskilt relevanta i sammanhanget.

I det föregående har visats hur mycket i läroplanen uttrycks som skolans
ansvar för att de studerande skall nå de uppställda målen. I läroplanens andra
avdelning formuleras även riktlinjer för hur de enskilda lärarna ska arbeta. Där
står bl.a. att läraren ska utgå från de studerandes behov och förutsättningar
samt stärka den studernades självförtroende och lust att lära.

”Skolan skall sträva mot att varje elev
• kan använda sina kunskaper som redskap för att
– formulera och pröva antaganden och lösa problem
– reflektera över erfarenheter
– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden
– lösa praktiska problem och arbetsuppgifter
• utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och
en förmåga att utvärdera sitt eget lärande och
• utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt
som tillsammans med andra.”
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Projektarbetet handlar mycket om att de studerande ser på sin egen läroprocess och skriver ner och värderar den i sin loggbok. Projektet utförs ju också ofta tillsammans med andra. Det som citerades ovan rör själva arbetssättet,
men om kunskaperna finns också mål som skolan ska inrikta sitt arbete på.
”Skolan ska sträva efter att varje studerande
• kan överblicka större kunskapsfält och utvecklar
en analytisk förmåga och närmar sig ett alltmer
vetenskapligt sätt att arbeta och tänka,
• utvecklar kunskaper för ett föränderligt yrkesliv
och för att kunna påverka arbetsliv och samhällsliv,
• kan använda sina kunskaper som redskap för att
formulera och pröva hypoteser och lösa problem. Lpf sid. 29)”

”• ha förutsättningar för att delta i demokratiska
beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv,
• ha förmåga att kritiskt granska och bedöma det
eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera
och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor.” (Lpf sid. 30)

Läroplanen framhåller också att läraren ska låta de studerande pröva olika
arbetssätt och arbetsformer. Lärarna ska även utvärdera undervisningen tillsammans med de studerande. Att ha erfarenhet av att genomföra utvärderingar är
viktigt för att de studerande ska klara av det sista målet i kursplanen, sid. 6
”– kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång
och resultat.”
Samverkan mellan lärare lyfts också fram i läroplanen. I riktlinjerna förutsätts
att lärarna samverkar med varandra för att de studerande ska nå utbildningsmålen med projektarbetet. De här punkterna i läroplanen kan ses dels
som riktlinjer för hur lärare måste arbeta för att stödja de studerande och vara i
samklang med den kunskapssyn som kännetecknar läroplanen – att kunskap
inte förmedlas utan bildas av individen själv. Detta är ett förhållningssätt som
läraren måste ha under den studerandes hela skoltid. Dels kan de här punkterna ses som en sammanfattning av hur den goda handledaren agerar för att den
studerande ska få möjlighet att lyckas med sitt projekt och växa som människa
och samhällsmedborgare.

Referenser
Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94)
Projektarbete – kursplan, betygskriterier och kommentarer. 2001.
Skolverket och Fritzes. Gy 2000:20.
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Projektarbetet – ett sätt att uppnå målen ...

Bland de mål som den studerande skall ha uppnått efter slutförd gymnasieutbildning finns två mål där kursen projektarbete tillsammans med andra kurser särskilt bör ta ansvar för att de studerande verkligen hinner så långt under
sin gymnasietid

”• Vidare ska läraren organisera arbetet så att den
studerande
– utvecklas efter sina egna förutsättningar och
samtidigt stimuleras att utveckla hela sin förmåga
– upplever att kunskap är meningsfull och att den
egna kunskapsutvecklingen går framåt
– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling
– successivt får fler och större självständiga uppgifter
och ökat ansvar.” (Lpf sid. 31)
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Per Gerrevall

Per Gerrevall är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik
vid Växjö universitet. Han har ett särskilt intresse av kompetens -,
handledning – och bedömningsfrågor. För närvarande är han en
av projektledarna för gymnasieskolans nya yrkesprov och har även
Skolverkets uppdrag att utvärdera Projektarbetet 100p.

Att fånga
en process
– om bedömning av projektarbetet
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” ... kvaliteter visar sig både

av projektarbetet.”

1

Gerrevall, Per (1992) Högskolestuderandes erfarenheter av självständigt arbete. Lunds

universitet:Pedagogiska institutionen (diss)

Att fånga en process

under processen och i resultatet

Projektarbetet som utbildningsform är egentligen ingen ny företeelse – vi kan
spåra dess historia tillbaka till förra sekelskiftet och till kretsen kring den
1
mycket inflytelserike utbildningsfilosofen John Dewey. Syftet var då, liksom
nu, att de studerande genom att arbeta med projekt skulle lära sig nyttiga och
användbara kunskaper för att kunna fungera i ett föränderligt samhälle. Nyttiga kunskaper handlade både om att de skulle lära sig hur man utvecklar kunskap om angelägna frågor men också att man genom projektet skulle lära sig
ett väsentligt innehåll. Att själv lära sig hur man ska utveckla kunskap sågs
som väsentligt med tanke på de snabba förändringar som man redan vid
förra sekelskiftet upplevde stå för dörren.
Men även om utbildningsformen inte är ny, så är det i en ny tid och i
nya sammanhang som projektarbetet nu införs i den svenska gymnasieskolan
och den kommunala vuxenutbildningen. Det är nya förväntningar som ställs
på momentet och det är nya krav som ställs på lärare och studerande som
ska genomföra det. Genom att projektarbetet är nära knutet till programmålen, så kommer det att bli nödvändigt för lärare av olika kategorier och
eventuella representanter för arbetsliv att samverka både runt innehåll och
form. I de yrkesförberedande programmen kan innehållet och även bihandledare med fördel hämtas från arbetslivet. Projektarbetet kan härigenom bli
en sammanhållande och integrerande kraft i gymnasieskolan.
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De studerande behöver även under gymnasietiden och under vuxenutbildningen förberedas metodiskt, så att när de ska ta sig an det avslutande projektarbetet är väl förtrogna med arbetsformen och kan ägna sitt huvudsakliga
intresse och engagemang åt innehållet. Ur det perspektivet kan projektarbetet
för gymnasieskolans och vuxenutbildningens del ses som en slutstation, där
de studerandes förmåga att planera, strukturera och ta ansvar för ett större
arbete prövas. Och det är just detta som uttrycks i syftet med projektarbetet i
den nu gällande kursplanen. Men ur ett vidare perspektiv utgör projektarbetet en etapp i en livslång kompetensutveckling som kommer att pågå
inom utbildning, arbetsliv och fritid.
För att kunna avgöra om syftet med projektarbetet realiserats, behöver vi
kunna bedöma om de studerande uppnått de mål som finns formulerade i
kursplanen för projektarbetet. Så vi vänder tillbaka till kursplanen och ser
efter hur syftet har konkretiserats i form av mål.
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Gemensamt för alla dessa kvaliteter är att det är kvaliteter som i första hand
visar sig under arbetet med projektarbetet eller under det som kan karakteriseras som projektarbetets process. Detta understryks ytterligare i kursplanen, där man konstaterar:

• varför kompetenser – eller kvaliteter som avser
arbetsprocessen betonas i utbildningsmålen,
• hur man kan bedöma kvaliteter som visar sig under processen,
• processbedömning i förhållande till produktbedömning.

Motiv för att uppmärksamma kvaliteter som rör processen
Det finns flera skäl till att kvaliteter som visar sig under processen, eller vad
som också kan kallas för kompetenser, betonas så starkt i projektarbetet.
Under 1990-talet har det livslånga lärandet varit ett dominerande inslag i
utbildningspolitiken. Att en grundläggande utbildning ska utveckla kompetens
för ett livslångt lärande är förstås lika aktuellt idag, men fler kvaliteter betonas
med tanke på samhällets och arbetslivets rörlighet. Ett intensivt arbete pågår
för närvarande inom OECD-länderna för att identifiera de kompetenser som
är viktiga för att vi ska kunna verka framgångsrikt och ansvarsfullt i samhället
och för att vi ska kunna möta aktuella och framtida utmaningar. Exempel på
sådana s.k. kärn- eller nyckelkompetenser är att kunna kommunicera, hantera
information, lösa problem, samarbeta för att nämna några.4
För att dessa kvaliteter ska kunna göras till föremål för utbildning, är det
viktigt att de tydliggörs så långt det är möjligt. Det är viktigt med tanke på att
lärare och de studerande ska bli överens om vilka kunskaper som är angelägna att utveckla, men också med tanke på att de studerandes prestationer
ska kunna bedömas på ett sakligt och tillförlitligt sätt. Dessa kompetenser ställer nämligen nya krav på skolornas bedömningssystem, vilket framgår av en
av frågeställningarna i agendan när OECD-ländernas utbildningsministrar i
april 2001 samlades i Paris för att diskutera den framtida utbildningspolitiken:
”Current measurements of learning are inadequate in dealing with the new competencies, such as cross-curricular skills.”

”… ett projektarbete består alltid av en process och leder
alltid fram till en slutprodukt.
… i projektarbetet är arbetsprocessen lika viktig som
slutprodukten.” 3

5

Se exempelvis Rychen, Dominique Simone & Salganik, Laura Hersh (red) (2001)
Defining and Selecting Key Competencies. Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

4

Skolverket (2000) Projektarbete. Kursplan, betygskriterier och kommentarer. Gy 2000:20.
Fritzes.

2

3

Skolverket (a a)

5

OECD (2001) Investing in Competencies for All. Meeting of OECD Education Ministers.

Issues for Discussion. OECD Publications, Nr 81261 2001.

Att fånga en process

”Den studerande 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 arbetetsutveckling med handledaren
• kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en
självständig lösning av den valda uppgiften eller det
valda problemet
• kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som
beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt
• kunna skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång
och resultat.” 2

I betygskriterierna, som är den slutliga länken i styrdokumenten, lyfts ytterligare kvaliteter fram som särskiljande drag mellan de olika betygsnivåerna.
De kvaliteter som går att läsa ut av kriterierna är exempelvis självständighet,
originalitet, kreativitet och kvalitetsmedvetenhet. Dessa kvaliteter visar sig
både under processen och i resultatet av projektarbetet.
Att processen lyfts fram får väsentliga konsekvenser för arbetet med att
bedöma de studerandes arbete, och det är denna uppgift som föreliggande
kapitel kommer att behandla. Jag tänkte använda de följande sidorna till att
diskutera:
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Syftet med projektarbetet är just att utveckla vissa av de kvaliteter som ovan
beskrivs som kärn- eller nyckelkompetenser. Oavsett var en studerande
hamnar i sitt yrkesliv, måste hon eller han tillsammans med kolleger kunna
gripa sig an lite större arbetsuppgifter – eller vad som kan beskrivas som projekt. För att kunna göra detta måste man kunna analysera ett problem, välja
redskap för att hantera det och göra upp en plan för arbetet. Sedan måste
uppgjorda planer kunna omsättas i handling och revideras under arbetets
gång om det visar sig nödvändigt. Det krävs också att man kan samarbeta
med andra och kommunicera med olika personer som projektet angår. Slutligen ska man kunna redovisa arbetet på ett sätt som gör det begripligt för
alla som är intresserade.
Denna utveckling står i samklang med den utveckling som skett inom
skola och arbetsliv de senaste decennierna. I arbetslivet har man inom exempelvis industri och tjänsteproducerande organisationer under lång tid intresserat sig för kvalitetsarbete som rör den egna processen. Syftet är att man
genom att ha full kontroll på kvaliteten i processen också ska kunna garantera att de produkter som lämnar produktionen eller de tjänster som produceras håller en hög och jämn kvalitet. Även skolor och andra utbildningsgivare får på samma grunder synliggöra processen i den egna verksamheten,
för att resultatet av utbildningarna ska kunna förklaras.6
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Att bedöma kvaliteten i en process

”… den starka fokuseringen på betyg lett till en
ökning av antalet formaliserade prov och därmed
mätbara kunskaper till förfång för kunskapskvaliteter som kräver andra bedömningsmetoder.”

7

6

Se exempelvis Skolverket (1998) Kvalitetssäkring i skolan. Skolverkets rapport nr 150.

7

Skolverket (2000a) Betygssättningen. Särtryck ur Skolverkets rapport 90, s. 175.

Black, Paul och Wiliam, Dylan (1998) Assessment and Classroom Learning. Assessment in
Education, mars 1998, s. 7-74
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Att fånga en process

Vi har i skolan stor erfarenhet av att bedöma resultatet av de studerandes
arbete. Det kan gälla resultatet av de studerandes arbete med att läsa in ett
kunskapsinnehåll, som vi ju ofta prövar med någon sorts kunskapsprov. Det
kan gälla resultatet av de studerandes praktiska handlande, som när de
studerande på industriprogrammet har tillverkat en cylinder eller när de
studerande på medieprogrammet redovisar ett nyhetsinslag. Men även om
vanan är stor, så är vissa aspekter av kunskapsutvecklingen svårare än andra
att bedöma. Vid olika genomgångar av prov som används, har man konstaterat att proven i allmänhet fångar upp det som är lätt att bedöma, dvs. fakta
och förståelse, för att använda läroplanens kunskapsformer. Skolverket konstaterar exempelvis efter att ha studerat betygssättningen inom gymnasieskolan, att…

Vi är mindre vana vid att göra färdigheter och förtrogenhet till föremål för
bedömning, liksom att bedöma kvaliteter som visar sig under vägen eller under den process som leder fram till resultatet. Det innebär de studerandes sätt
att förbereda sig inför ett kunskapsprov, de studerandes förberedelser för och
arbete med att tillverka cylindern, de studerandes arbete med att utforma nyhetsinslaget, etc.
Dessutom är det vanliga förhållandet att vi gör en summativ tillbakablickande bedömning av de studerandes prestationer. Vi är mindre vana vid att
göra en fortlöpande framåtblickande bedömning under de studerandes
arbete, eller vad som kan kallas för en formativ bedömning. Detta förhållande
kan förklaras med att det finns olika syften med bedömningar. Efter en
genomgång av ett stort antal studier av formativ och summativ bedömning
konstaterar Black & William, att en summativ bedömning vanligen är tillbakablickande och i huvudsak förefaller vara till för att understödja lärarens arbete.
Den ger dock sällan de studerande vägledning eller stimulerar deras lärande.8
En formativ bedömning däremot görs vanligen med syftet att stödja de studerandes komptensutveckling.
De diagnoser som används inom vissa ämnen kan betecknas som inslag i
en sådan formativ bedömning. Diagnoserna är i allmänhet inte betygsgrundande, utan ska vara vägledande för både lärare och de studerande. Men även
diagnoserna behandlar i allmänhet kunskapsformer som är enklare att bedöma. Den formativa bedömning som görs i övrigt vilar ofta på förhållandevis
intuitiva grunder. Den sker spontant i dagliga möten mellan lärare och de
studerande och blir därigenom inte så strukturerad som en planerad bedömning kan bli. Därmed inte sagt att vardagskommunikationen kring de studerandes arbete inte skulle vara värdefull – tvärtom. Men ska den också kunna
användas som underlag för betygssättning tenderar den att vara alltför ostrukturerad.
I projektarbetet ska det arbete som de studerande gör under processen bli
föremål för bedömning. Detta ställer krav på att processen dokumenteras på
ett sådant sätt att det finns ett sakligt och allsidigt underlag, när det är dags att
sätta betyg på projektarbetet. Den bedömning som görs ska därför fokusera de
kvaliteter eller de kompetenser, som kommer till uttryck under de studerandes
projektarbete. Bedömningen ska vidare under processen både stödja de studerandes fortsatta arbete och bilda underlag för den slutgiltiga bedömning som
sedan görs. Den ska alltså göras med två intressen för ögonen – för att stimulera de studerandes fortsatta arbete och för att bilda underlag för den betygssättning som slutligen ska göras.
Dessa två intressen kan om det vill sig illa komma i konflikt med varandra. Om de studerande hemfaller till ett strategiskt handlande eller blir rädda
för att visa sin okunskap vid handledningstillfällen, faller ett väsentligt syfte
med handledningen. De studerande måste därför bli införstådda med att
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projektarbetet i flera avseenden kan innebära att man ger sig ut på osäker
mark och att handledning under en process inte handlar om att söka bekräftelse på att man är på rätt väg. Det måste få vara tillåtet att tillsammans med
sin handledare diskutera olika vägval och få vägledning, utan att det ska uppfattas som en lägre grad av självständighet och därmed kunna inverka menligt på betyget. Självständighet visar sig i att man är förberedd vid handledningstillfällena och i det arbete man lägger ned mellan dessa tillfällen.

Vad i processen kan bedömas?
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• valet av kunskapsområde,
• formuleringen av uppgift,
• den planering som upprättas,
• valet av metod och redskap,
• dokumentation av arbetsgången.
När man i nästa steg beaktar vad som skiljer de olika betygsnivåerna åt, så är
det med avseende på framför allt följande kvaliteter (de uttrycks något annorlunda i betygskriterierna):

• grunden för den argumentation som förs.
Således ska de olika innehållsområden som beskrevs i den första uppställningen (valet av kunskapsområde, formuleringen av uppgift, etc.) bedömas
med avseende på de kvaliteter som finns förtecknade i den andra uppställningen (handledningens innehåll och fokus, självständighet, etc.).
Jag tänker inte närmare diskutera dessa kvaliteter, eftersom innebörden
kommer att vara beroende av vilket innehåll som behandlas. Begrepp som
originalitet och fantasi får självfallet en annan betydelse för de studerande
som arbetar med ett estetiskt innehåll än för de studerande som arbetar
med ett omvårdnadsinnehåll. Diskussionen om vad de olika kvaliteterna
står för inom det egna programmet behöver istället föras av lärare och de
studerande.
Det är dock angeläget att betona att dessa kvaliteter inte ska ses som
några beständiga egenskaper hos de studerande. Det är kvaliteter som visar
sig vid ett specifikt tillfälle, och som därför måste förstås i relation till det
sammanhang där de studeras. Hur självständigt man som individ förmår agera, beror exempelvis på vilket innehåll och vilken uppgift man arbetar
med och tillsammans med vilka kolleger.9
Det kan finnas skäl i att säga något om handledningens innehåll som
underlag för bedömningen, vilket är en generell problematik oavsett program. Handledningen under projektarbetet är förstås oerhört väsentlig i
flera avseenden. Den fortlöpande dialog som förs mellan de studerande och
handledare ska både vara till gagn för de studerandes kompetensutveckling
och för kvaliteten i den produkt som projektarbetet leder fram till. Det är
också i handledningen som en anpassning kan göras till de förutsättningar
som de studerande har för att genomföra projektarbetet. Vissa studerande
kommer att behöva ett stort stöd från handledaren, medan andra är mera
självgående.
För att kunna betecknas som handledning krävs att det föreligger en
kontinuitet, dvs. regelbundna avstämningar då de studerandes arbete diskuteras.10 Regelbundenheten innebär en trygghet för alla involverade. De studerande vet att de inte lämnas i sticket och att de kan få dela upp sitt arbete
i olika moment som diskuteras vid olika tillfällen. Eventuella missgrepp kan
hejdas innan det gått alltför lång tid. Regelbundenheten innebär också en
trygghet för handledaren. Den ger handledaren möjlighet att hålla koll på
att alla studerande är med under processen. Vidare kan handledaren genom
regelbundna möten förvissa sig om att det resultat som slutligen föreligger

• handledningens innehåll, karaktär och omfattning,
• självständighet,
• lyhördhet,
• originalitet och fantasi,
• initiativrikedom,

9

Förhållandet mellan beständiga och relationella kvaliteter diskuteras i Løvli, Lars (1999)

Utbildningsreformens paradoxer. I: Säfström, Carl Anders & Östman, Leif (red) (1999)
Textanalys. Lund: Studentlitteraratur.
Se exempelvis Lauvås, Per & Handal, Gunnar (2001) Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur, upplaga 2.
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Att fånga en process

Projektarbetet behandlar alltid ett innehåll. I kursplanen anges att programmålen ska styra valet av uppgift. En konsekvens av detta är att de olika
kompetenser som vi ovan pekade på måste diskuteras i relation till det innehåll som behandlas inom projektarbetet. Den process som framträder när
några studerande inom elprogrammet arbetar med att göra en konstruktion
kommer förstås att se annorlunda ut än motsvarande när ett par studerande
inom barn- och fritidsprogrammet gör ett projektarbete om ungdomsgäng
och kriminalitet. Det är därför viktigt att lärare och de studerande tillsammans diskuterar de kompetenser som projektarbetet syftar till att utveckla.
Vad innebär det egentligen att vara självständig? Hur visar sig
självständigheten under processen? Vad innebär det att visa ett kritiskt
förhållningssätt? Detta är kvaliteter som vi finner i betygskriterierna och som
skiljer olika betygsnivåer åt. En förutsättning för att lärare och de studerande
ska kunna bedöma kvaliteten i processen är att de är överens om grunderna
för denna bedömning.
Om man tar som utgångspunkt de betygskriterier som finns för projektarbetet, så ger de fingervisningar kring vad det är i processen som behöver
dokumenteras. Det finns vissa grundkomponenter i kriterierna som återfinns
på samtliga betygsnivåer:

• kritiskt förhållningssätt,
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också har producerats av de egna studerande. Genom Internet öppnar sig
många genvägar för hugade studerande.
Den anpassning av insatserna som handledaren gör har betydelse för
hur projektarbetet ska bedömas. De studerande som behöver ett stort stöd
och som steg för steg behöver vägledas genom processen, kan med handledarens hjälp ta sig igenom arbetet. Det medför att det kommer att finnas
ganska mycket ”handledarinsatser” i arbetets process och resultat, och att
självständigheten därför inte kan bedömas vara särskilt stor. Men för de
studerande kan projektarbetet ändå bli till något avslutat och förhoppningsvis också en positiv upplevelse. De studerande som uppvisar en högre grad
av självständighet kommer att kräva en annan typ av handledning – en mer
kritiskt reflekterande handledning. Denna typ av handledning kan samtidigt
som den utmanar och utvecklar de studerande ge underlag för bedömning
av flera av de kvaliteter som nämns ovan.
Vad som också kan vara väsentligt att tänka på är, att de olika kvaliteterna sinsemellan hänger ihop. Den studerande som arbetar självständigt
men som lyssnar på och bygger vidare på andras tankar uppvisar en kvalitativt bättre process, än en studerande som kör sitt eget race utan att vara
beredd att lyssna på och ta tillvara på andras synpunkter. Att förstå begreppet självständig som att man inte ska ta intryck av vad andra tycker och
tänker vore naturligtvis olyckligt. Den formulering som finns i Skolverkets
kommentarer till kursplanen för projektarbetet skulle kunna inbjuda till
detta.
”Att arbeta självständigt innebär att lösningen på det problem
eller svaret på den fråga som den studerande ställt är resultatet
av eget arbete.” 11

Hur kan kvaliteter som visar sig under
processen bedömas?
Ett allsidigt underlag
Bedömning är en kvalificerad pedagogisk uppgift som är beroende av ett
sakligt och allsidigt underlag, tydliggjorda grunder, erfarenheter och
omdöme. På samma sätt som gäller inom kvalitativ forskning finns det vinster i att samla information om processen via olika källor. Inom etnografin har
begreppet triangulering kommit att användas för detta tillvägagångssätt.
11

Skolverket (2000)

Gy 2000:20.

Projektarbete. Kursplan, betygskriterier och kommentarer.

Dokumentation av processen
De studerandes egna erfarenheter av processen ska också dokumenteras i
en loggbok. I kursplanen sägs att den studerande ska ”kunna föra loggbok
över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen”. Loggboken är betydelsefull i flera avseenden, varför det kan vara värt med en liten utvikning kring denna. I de allmänna råden sägs följande:
”Under hela projektarbetet för den studerande loggbok.
Denna innehåller anteckningar om vad den studerande
gjort, hur och varför ändringar gjorts i planeringen.
Loggboken bör även beskriva under vilken tid eleven
arbetat, med vilket resultat och vad den studerande
tänker ta itu med härnäst. (s 9)”
Formuleringarna ovan antyder att loggboken ska vara i skriftlig form, vilket
ytterligare förstärks i de kommentarer som följer på de allmänna råden.
Det kan vara väsentligt att peka på att en process också kan beskrivas med
hjälp av andra språk - i bild, genom synopsis, konstnärliga utkast, ritningar
m.m. Med hjälp av digital teknik kan man exempelvis väva samman bildoch ljudinslag med skriftliga noteringar, vilket kan bidra till att föra loggböckerna närmare en autentisk dokumentation av processen.
Loggboken kan struktureras i olika hög grad från fritt berättande om
vad som känns angeläget till fasta rubriker som ska behandlas. Utformningen av loggboken behöver därför diskuteras mellan lärare och de studerande,
innan arbetet påbörjas.

Att fånga en process

Av detta följer att den dokumentation som görs under processen bör beakta
samtliga kvaliteter. När iakttagelserna från processen slutligen vägs samman,
så måste följaktligen också hänsyn tas till relationen mellan de olika
kvaliteterna.

Termen har ursprungligen hämtats från sjöfarten och innebär att man vid sin
positionsbestämning utnyttjar flera olika referenspunkter. Genom att använda
tre olika referenser, kan man bestämma exakt var på sjökortet man befinner
sig.
Triangulering kan således stå för att man utnyttjar olika metoder för att
samla information, men också innebära att man utnyttjar sig av olika perspektiv. En bild av projektarbetets process kan man som lärare få via egna
observationer och den dokumentation man själv gör vid de olika mötestillfällen man har med de studerande man handleder. Med de kompetenser
som ska bedömas för ögonen kan också s.k. kritiska händelser dokumenteras,
dvs. händelser som är särskilt viktiga med tanke på den bedömning som ska
göras.
Handledarens bild kan kompletteras med motsvarande bild från en eventuell bihandledare. Det finns därför inte bara innehållsliga skäl till att utse två
handledare till varje projekt – en huvudhandledare och en bihandledare.
Underlaget för bedömning blir rikare, och dessutom kan två handledare
bidra till att reducera risken för att elever hamnar i kläm vid en eventuell
konflikt med en handledare.
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Fenwick & Parsons12 betonar vikten av att innehållet bygger på ett förtroende
mellan den studerande och handledaren. De studerande måste veta vad syftet
med dokumentationen är och hur innehållet kommer att användas. Det senare
är viktigt med tanke på att loggboken ingår som ett underlag i det som ska bedömas.
Dokumentationen kan förutom att fungera som bedömingsunderlag även ge
andra vinster. En fortlöpande dokumentation erbjuder också ett stöd för de studerandes tänkande och lärande. Olga Dysthe13 för fram skrivandet som en del i
en dialog mellan olika parter. Genom skrivandet får man möjlighet att pröva
och utforska tankar och idéer. Man kan genom skrivandet både kommunicera
med sig själv och med studiekamrater men också med läraren/handledaren.
Man får använda sig av ett personligt språk, där de formella sidorna av språket
inte behöver betonas. Skrivandet för att tänka och lära står därmed i kontrast
mot skrivandet för att kommunicera, menar Dysthe. Det senare skrivandet har
ett mer informativt syfte och ställer därmed andra krav på språkets form och
innehåll. Motsvarande resonemang som här förs om skrivande kan förstås föras
med andra kommunikationsformer som utgångspunkt.

Handledningstillfällen
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Underlaget för bedömningen kan härigenom anta formen av en sorts portfolio, där olika dokument ingår; handledarens/-nas dokumentation av arbetsprocessen som förslagsvis kan göras i loggboksform och kritiska händelser,
de studerandes motsvarande dokumentation i loggböcker, inlämnade doku15
ment och underlag inför handledningstillfällena. Denna portfolio bör vara
strukturerad så, att det finns underlag för att bedöma de olika
processkvaliteter som lyfts fram i kursplanen och betygskriterierna.

Bedömningen
Det finns olika sätt att genomföra bedömningen på. Man kan skilja mellan
två alternativa tillvägagångssätt – holistisk respektive strukturerad bedöm16
ning. Den holistiska bedömningen innebär att man efter att ha deltagit i
processen övergår direkt till att ge ett samlat omdöme om densamma. Den
strukturerade bedömningen innebär att man beaktar och bedömer varje
kvalitet för sig. Denna bedömning kan göras med hjälp av kvalitativa
beskrivningar. Men den kan också göras med hjälp av en skattningsskala. Det
senare innebär att man ger den visade kompetensen ett värde på en i förväg
gjord skala. Därefter bildar man ett helhetsomdöme utifrån en sammanvägning av de olika delbedömningarna.
Det finns förstås både för- och nackdelar med de olika tillvägagångssättten. Generellt kan sägas att en holistisk bedömning går fortare att göra men
vanligen brukar bli mindre informativ än en mer strukturerad bedömning.17
Den holistiska bedömningen utgår från helheten. I helheten ingår både
det som vi kan beskriva med hjälp av språk och det som inte så lätt låter sig
kläs i ord. Denna s.k. förtrogenhet har ibland kommit att kallas för tyst kunskap18. Bedömningen bygger emellertid ofta i huvudsak på den erfarnes förtrogenhet. När grunden för bedömningen endast utgörs av bedömarens erfarenhetsfond, ges ett utrymme för subjektiva variationer, som om det vill sig
illa kan få en prägel av godtycke. Det finns också en risk för att de studerande reduceras till objekt för bedömningen i och med att de inte har insyn
i på vilka grunder bedömningen gjorts. En långt gången strukturering av
bedömningsunderlaget och av bedömningen riskerar å andra sidan att
utelämna väsentliga dimensioner som inte så lätt kan kläs i ord. Begreppet
fantasi kan exempelvis vara svårt att beskriva på förhand för att sedan dela
upp i mindre beståndsdelar. Den kan också frammana en instrumentell hållning till de olika moment som ingår. När bedömningen görs med hjälp av

12

Fenwick, Tara. och Parsons, Jim (2000) The art of evaluation. A Handbook for Educators
and Trainers. Thompson Educational Publishing, Inc.

13
14

Dysthe, Olga (1995) Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur.

Se exempelvis Heathfield, Mike (1999) Group-based Assessment: An Evaluation of the
Use of Assessed Tasks as a Method of Fostering Higher Quality Learning. I: Brown, Sally
och Glasner, Angela (red) (1999) Assessment Matters in Higher Education. SHRE & Open
University Press.

15

Olika portfoliometoder beskrivs i Skolverkets rapport 99:488 Portföljvärdering av elevers
skapande i bild, som författats av Lindström, L., Ulriksson, L. & Elsner, C.

16

Exempelvis Black, Paul. (1998) Testing: Friend or Foe? Theory and Practice of Assessment
and Testing. London: Falmer Press.

17

Black (a a)

18

Se exempelvis Johannessen, Kjell (1988) Tankar om tyst kunskap. Dialoger nr 6, s 13-28.

Att fånga en process

Handledningstillfällena utgör i flera avseenden ett viktigt inslag i processen, vilket framgår i kapitlet om handledning. Handledningstillfällena ger också underlag för bedömningen av processen. Eftersom handledningstillfällena bör ha karaktären av att vara ett förberett arbetsmöte, kan de studerande i förväg lämna
in sina frågor eller sådant material som de vill ha synpunkter på. Denna dokumentation, tillsammans med allt övrigt material som de studerande lämnar ifrån
sig under processen (idéskiss, projektplan, etc.), utgör viktiga informationskällor.
Jag skulle vilja passa på att föra fram möjligheten av att använda grupphandledning som ett inslag i arbetet. De studerande lär sig mycket av att granska och diskutera varandras arbeten.14 Detta är värdefullt inte minst med tanke
på att de efter att ha genomfört projektarbetet ska kunna värdera den egna
arbetsgången och det egna resultatet. Därutöver reducerar också grupphandledning enskilda studerandes beroende av handledaren. Dokumentation av sådana
grupphandledningstillfällen kan bidra till att kasta ytterligare ljus över processen
och över de kompetenser som ska beaktas vid bedömningen. Fortlöpande handledningstillfällen är som jag tidigare nämnt också en förutsättning för att handledaren med säkerhet ska kunna veta vem som producerat det arbete som slutligen bedöms.

Det samlade underlaget för bedömningen
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exempelvis en checklista, där olika moment bockas av allt eftersom de förevisats, försvinner grunden för kvalitativ utveckling. Att något utförts säger
inte så mycket om hur väl detta gjorts.
Jag har tidigare argumenterat för att underlaget för bedömningen struktureras utifrån de kompetensområden som ska beaktas. Av flera skäl menar
jag att även bedömningen bör bygga på samma principer, men att bedömningen bör vila på en kvalitativ grund och att hänsyn måste tas till vad det är
för begrepp som ska fångas in. Det innebär att det gäller att tänka sig noga
för om man vill göra upp skattningsskalor i förväg, så att inte väsentliga
dimensioner går förlorade. Dessa principer har vi försökt konkretisera i de
nya proven för gymnasieskolans program med yrkesämnen, som har många
beröringspunkter med projektarbetet.19
De studerande ska lära sig något av projektarbetet och av den bedömning som görs av deras prestationer. En förutsättning för detta är att de får
ordentlig information om vad det är de kan förbättra. Ett allmänt, intuitivt
grundat värdeomdöme ger förstås inte samma vägledning som en kvalitativ
bedömning av respektive kompetens. Det betonas på många håll i den litteratur som behandlar provformer hur viktigt det är med en konkret återkoppling på det arbete som de studerande gjort. Struktureringen innebär också att
de studerande får större möjligheter att själva bedöma sin kompetens och
därigenom erövra redskap för att själva planera sin fortsatta utveckling.
64

Vem bedömer?
20

Självvärdering eller kamratbedömning (peer assessment)
I de allmänna råd för projektarbetet som Skolverket utarbetat, lyfts
självvärderingen av arbetsgången och resultatet fram såsom ett väsentligt inslag. Bakom självvärdering som begrepp finns tanken att utbildning ska bidra
till att utveckla självständiga, reflekterande människor, som tillsammans med
andra på saklig grund kan värdera olika ställningstaganden som görs. I det
perspektivet blir det viktigt att också kunna diskutera den egna kompetensutvecklingen. De studerande ska själva kunna bedöma vad de är bra på och
vad de kan behöva utveckla. För att kunna göra detta krävs att de studerande också ges ett formellt ansvar i samband med bedömningen.
21
David Boud skiljer mellan den informella självvärdering som de studerande
alltid gör efter ett inlärningstillfälle och en formell självvärdering, vilken förutsätter deltagande från de studerande och att de studerande har ett ansvar i
processen.
Det formella ansvaret kan beträffande projektarbetet innebära att man
systematiskt väver in inslag då de studerande ska värdera egnas och andras
insatser. Det kan exempelvis röra sig om planeringsseminarier, då de studerandes projektplaner görs till föremål för kritisk granskning eller om redovisningsseminarier, då de studerande värderar varandras arbeten.
Det finns även andra metoder som kan användas för att generera underlag för en sådan självvärdering.22 Ett exempel är självskattning, där de studerande söker bilda en profil över vilka som är deras starka och mindre starka
kvaliteter. Ett annat exempel är reflexiva frågor, som ska stimulera till eftertanke kring vad man egentligen lärt sig.
Det kan vara väsentligt att påpeka, att en kompetensprofil som formeras
efter en sådan självskattning av erfarenheterna av projektarbetet är relaterad
till det specifika tillfället då bedömningen gjorts. En kompetensprofil kan se
annorlunda ut vid ett annat projekt, med ett annat innehåll och som genomförs tillsammans med andra studiekamrater. De senare åren har kamratbedömning (peer assessment) vunnit terräng på samma grunder som självvärderingen. Kamratbedömningen är på samma sätt som självvärdering ett naturligt inslag i ett öppet klimat, där man gör det till en vana att sakligt och med
omsorg diskutera de erfarenheter som görs. Det är således ett sätt att bidra
till demokratiseringen av utbildningen.

21

Boud, David (1995) Enchancing Learning Through Self-Assessment. London:

Kogan Page.
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Den intresserade läsaren hänvisas till:

http://www.educ.umu.se/provbanken/yrkesamnen/
20

SFS nr: 1992:394 och Omtryck: SFS 1999:844

Se exempelvis Brew, Angela (1999) Towards Autonomous Assessment. I: Brown, Sally
och Glasner, Angela (red) (1999) Assessment Matters in Higher Education. SHRE & Open
University Press.
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Att fånga en process

Av gymnasieförordningen framgår att betyget på projektarbete ska sättas av
läraren i samråd med en medbedömare som har erfarenhet av det kunskapsområde som projektarbetet avser. Dessa medbedömare kan vara personer
från andra gymnasieskolor och vuxenutbildningar, högskolan, arbets- och
samhällslivet. Vem denna lärare som sätter betyget är kan behöva diskuteras
något. Läraren i förordningstexten ovan kan vara men behöver nödvändigtvis inte vara samma person som handledaren.
Ur den enskilde studerandes perspektiv kan det å ena sidan vara en
trygghet att den eller de personer som har störst insikt i arbetet också är de
som betygssätter detta. Men å andra sidan kan samma förhållande innebära
en risk, om det är så att lärare och de studerande av någon anledning hamnar i konflikt under arbetet. Det ställer därför särskilda krav på öppenhet i
ett system, där handledare och betygssättare kan vara en och samma person.
Vilken roll handledaren ska ha vid betygssättningen behöver därför diskuteras. Av flera skäl - pedagogiska och inte minst rättsliga - kan det vara väsentligt att flera personer involveras i betygssättningen. Inom högskolan är vid

liknande moment ofta den betygssättande läraren – examinatorn – en annan
person än handledaren. Detta förhållande ska säkerställa att bedömningen
sker på sakliga och rättvisa grunder.
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Själv- och kamratvärderingen kan underlättas på olika sätt. En strukturering
av de innehållsområden eller de kvaliteter som ska bedömas ger viss vägledning. Genom att man tillsammans med de studerande och handledare återkommande under processen utvärderar det arbete som gjorts och av handledningstillfällena, förs också den värderande dimensionen in på ett naturligt
sätt.
De studerande bör alltså utveckla kompetens i att bedöma både eget och
andras arbete. Genom tydliggjorda grunder, genom grupphandledning och
utvärderingssamtal kan de studerande utveckla både insikt i den kvalitativa
variation som kan föreligga och förmåga att göra sakligt grundade bedömningar. Samtalen kan föras mellan olika parter – lärare, de studerande och
yrkesrepresentanter – och få karaktären av en diskussion där man vrider och
vänder på mål och kriterier och ställer dessa mot exempel hämtade från gemensamma erfarenheter.

utgångspunkten först förbereda sig individuellt. Därefter genomför de ett
arbete i grupp, där den individuella förberedelsen ska ses som en resurs inför
arbetet. Avslutningsvis får de individuellt utvärdera resultatet av gruppens arbete. Den slutliga utvärderingen handlar om att reflektera över om man är
nöjd med resultatet av gruppens arbete, med gruppens sätt att arbeta och vad
man själv bidragit med. På samma sätt kan man i projektarbetet behöva styra
upp dokumentationen och handledningstillfällena så, att man också fångar in
gruppmedlemmarnas individuella reflektioner över processen.
En andra infallsvinkel bygger på kamratbedömningen (peer assessment).
Heathfield24 ger exempel på hur indikatorer kan användas för att bedöma enskilda individer inom en grupp. De indikatorer man utvecklat är följande:
• Att regelbundet ha deltagit vid gruppens arbetsmöten
• Att ha bidragit till arbetet med idéer och tankar
• Att ha sökt, gått igenom och färdigställt material inför gruppens
arbetsmöten
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Bedömning av individer inom en grupp

• Att ha bidragit till att få samarbetet i gruppen att fungera

Projektarbetet kan genomföras både individuellt och i grupp. Ett av de problem som brukar föras fram i samband med arbeten som genomförs i grupp
23
är svårigheten att bedöma enskilda studerande. Ska tre studerande som gör
ett projektarbete tillsammans kunna få olika betyg? Ska en studerande kunna
åka snålskjuts på andra studerandes arbete? Eller omvänt – om man har högre ambitioner än sina arbetskamrater, ska man då inte kunna få bättre betyg? Om enbart produkten beaktas, kan det vara svårt att skilja olika
studerande åt betygsmässigt, om de inte står för olika delar i arbetet. Men i
och med att processen ska väga tungt ges i projektarbetet andra möjligheter
till att ta individuell hänsyn vid bedömningen.
Jag har tidigare, i samband med diskussionen av underlaget för bedömningen betonat, att det är viktigt att det görs en fortlöpande och allsidig
dokumentation mot de kvaliteter som ska bedömas. Är det flera studerande
som ingår i projektgruppen, är det således en fördel om denna dokumentation åtminstone delvis görs individuellt. När handledningen och dokumentationen planeras kan man behöva planera in särskilda insatser för att generera
underlag för en individuell bedömning.
En första infallsvinkel är att ta tillvara enskilda studerandes reflexioner
över processen. Låt mig ta ett exempel för att visa vad jag menar.
I de nya yrkesproven som håller på att utvecklas för de yrkesförberedande
programmen varvas individuella och kollektiva uppgifter. Avsikten med
varvningen är dels att ge underlag för individuell bedömning, dels att återspegla autentiska förhållanden i arbetslivet. Utgångspunkten för de studerandes arbete i yrkesproven kan vara ett problem eller ett uppdrag som man
kan ställas inför i arbetslivet. De studerande får efter att ha tagit del av

• Att ha givit stöd till och uppmuntrat andra medlemmar i gruppen
• Att praktiskt ha bidragit till slutprodukten.
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När bedömning av process och produkt vägs samman
Den sammanvägning som slutligen görs, då erfarenheter från både process
och produkt beaktas, har att hantera olika typer av utfall. Det händer ibland
att någon liten detalj under processen slår fel, vilket får förödande konsekvenser för kvaliteten i produkten. En välplanerad intervjuundersökning där
Heathfield, Mike (1999) Group-based Assessment: An Evaluation of the Use of Assessed
Tasks as a Method of Fostering Higher Quality Learning. I: Brown, Sally och Glasner,
Angela (red) (1999) Assessment Matters in Higher Education. SHRE & Open UniversityPress.
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Se exempelvis Skolverket (1993) Problemlösning i grupp. Rapportnummer 26.

Best nr: 93:51

Att fånga en process

Dessa indikatorer har legat till grund för ett bedömningsformulär, som använts vid de studerandes bedömning av varandras insatser. Efter flera års erfarenheter drar Heathfield (a.a.) slutsatsen, att den värdering som de
studerande gör med stöd av formuläret spelar en viktig roll vid den slutliga
betygssättningen. De studerande upplever själva att de blir mer rättvist
bedömda, när de bidrar med att synliggöra hur arbetet i gruppen faktiskt
genomförts. Studien gäller visserligen studerande inom den grundläggande
utbildningen inom högskolan, men konsekvenserna för projektarbetet torde
vara desamma.
Indikatorerna ovan kan vara ett hjälpmedel för bedömningen av processsen inom en grupp. I exemplet ovan användes indikatorerna för kamratbedömning. De kan förstås också användas som underlag för en individuell
självvärdering.
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flera intervjupersoner inte ville medverka, en komplicerad laboration som
resulterade i svårtolkade resultat, en detalj i en möbel som kom att få felaktiga dimensioner, ett bakverk som kom att stå lite för länge i ugnen, för att ta
några exempel.
En väsentlig fråga vi då måste ställa oss är om de studerande kan bli
godkända eller t.o.m. få något av de högre betygen även om resultatet i vissa
väsentliga avseenden inte blev det tänkta. Jag ska utifrån nedanstående figur
diskutera några olika möjliga utfall och konsekvenserna för bedömning av
projektarbetet.
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Figur 1. Förhållandet mellan processens och produktens olika möjliga utfall

25

Gerrevall, Per (1992) Högskolestuderandes erfarenheter av självständigt arbete. Lunds

universitet: Pedagogiska institutionen.

Att fånga en process

I kursplanen för projektarbetet står att arbetsprocessen är lika viktig som slutprodukten. Det innebär att de båda delarna rimligen bör ges lika vikt vid
den slutgiltiga betygssättningen. Rimligen bör också betygskriterierna ge vägledning för vad som är en hög kvalitet på respektive process och produkt. En
hög kvalitet på båda delarna bör ju svara mot ett högt betyg.
Hittills har vi i huvudsak uppehållit oss vid kvaliteter i processen, och bl.a.
konstaterat att en bättre process kännetecknas av självständighet, initiativrikedom, lyhördhet, originalitet och fantasi. Vidare ska den studerande under det
aktuella arbetet demonstrera ett kritiskt förhållningssätt, och en välgrundad
argumentation för att processen ska karakteriseras ha hög kvalitet.
Beträffande de krav som kan ställas på slutprodukten ger betygskriterierna mindre vägledning. För nivån ”Godkänt” anges att resultatet ska ge ”ett
rimligt svar på den fråga som är projektarbetets utgångspunkt”. Inget ytterligare tillkommer på nivån ”Väl godkänt”, utan först i kraven för betyget
”Mycket väl godkänt” talas om ”skicklighet i utförandet av slutprodukten”.

Det ska för säkerhets skull sägas att kriteriet ”Mycket väl godkänt” även inkluderar de krav som ställs i nivåerna ”Godkänt” och ”Väl godkänt”.
Det är i och för sig förståeligt att det är svårt att uttrycka kvalitetskrav på
ett resultat i allmänna termer, med tanke på att projektarbetets produkt kan
variera så mycket. Man ställer inte samma typ av kvalitativa krav på en
teaterföreställning som man gör på en undersökning av vetenskaplig karaktär. Med tanke på att kursplanen ger så lite vägledning blir därför diskussionen i kollegiet än mer väsentlig. Det vill säga måste man kollegialt bli
överens om vad som utmärker en produkt av hög kvalitet. Dessa kvalitetskriterier måste också gå att kommunicera till de studerande och till externa
bedömare som involveras.
När uppgifterna kommer att hämtas från arbetslivet eller till och med utgörs av ett beställningsarbete från arbetslivet, inträder en annan problematik.
Kan arbetslivets krav på produkter och de måttstockar som används där
även tillämpas i en yrkesförberedande utbildning? Och kan de studerande bli
godkända på ett arbete som inte uppfyller de krav som man från arbetslivet
ställer? Då är vi tillbaka vid ett par av de exempel som inledde detta avsnitt.
Om vi vänder åter till figuren ovan, så är det vissa utfall som är problematiska. Den första kvadranten, dvs. där såväl processens som produktens
kvalitet är hög, är oproblematisk under förutsättning att vi har ett sakligt och
allsidigt underlag som ligger till grund för bedömningen av processen.
Det blir betydligt mer problematiskt när vi går över till den andra kvadranten, dvs. när produkten uppvisar en hög kvalitet, medan processen tvärtom uppvisar en låg kvalitet. Det kan finnas flera förklaringar till detta utfall.
Det kan ha behövts ett mycket stort handledarstöd under arbetets gång. Från
högskolesammanhang vet vi, att när det finns externa intressen i ett arbete,
så kan handledare till och med gå in och ta över arbetet, om de studerande
inte klarar av uppgiften.25 Det kan ha varit en studerande som ”åkt snålskjuts” på en grupps arbete. Har man som bedömare ingen egen bild av processen, kan det förstås också handla om att en studerande fått tag på arbetet
någon annanstans. Men den bristfälliga processen kan också bero på att samspelet mellan de studerande och handledare inte fungerat. Det finns förstås
kompetenta studerande som kan åstadkomma mycket goda slutprodukter,
utan att hålla sig till de spelregler som finns uppställda. Men med tanke på
att process och produkt ska väga lika tungt, kommer en bristfällig process att
dra ned slutomdömet. Handledaren behöver med all säkerhet ha med sig en
gedigen dokumentation från processen för att kunna argumentera för ett lägre betyg till den studerande som gjort en högkvalitativ slutprodukt.
Den tredje kvadranten innebär förstås ett olyckligt utfall. När både process och produkt uppvisar en mycket bristfällig kvalitet, så har projektarbetet
för de studerande kanhända blivit ett ytterligare i raden av misslyckanden.
Det har sedan länge varit känt att de studerande utan studievana har svårt
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med friare studieformer.26 Det kan då finnas anledning att fundera över om
de studerande förberetts i tillräckligt hög grad för det självständiga arbetet.
Det kan också finnas anledning att skärskåda handledningens innehåll
närmare. Utfallet är således en indikation på att man behöver få veta mer
om hur utbildningen fungerar i olika avseenden.
Den fjärde kvadranten slutligen fångar in sådana exempel som jag inledde
detta avsnitt med, dvs. när processen i stort gått väl, men där någon detalj
stjälpt lasset. Det är naturligtvis svårt att föra en generell diskussion om den
typen händelser, eftersom varje fall kommer att vara unikt. Den diskussion
som de studerande för i loggboken om orsaken till misslyckandet blir ett viktigare inslag än andra i dokumentationen.
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Att fånga en process

Av tradition är bedömning som pedagogisk företeelse något som ligger långt
ifrån öppenhet och demokratiska principer. Jag har i ovanstående rader
försökt argumentera för motsatsen, d.v.s att undervisning och bedömning
sammanflätas, att bedömningen genomförs under öppna betingelser och på
tydliggjorda grunder samt att de studerande blir delaktiga i bedömningen.
Projektarbetet inrymmer en potential, som det är viktigt att ta tillvara. Som
kronan på verket i ett gymnasieprogram eller inom vuxenutbildningen bör
momentet återspegla de kvaliteter som finns inom programmet eller
studieriktningen. Det handlar om synen på de studerande såsom aktiva, sociala och ansvarskännande individer, om synen på vad som är väsentlig kunskap och om hur kunskap utvecklas, om hur praktisk och teoretisk kunskap
hänger samman, om vilka kompetenser programmet ska utveckla, för att ta
några exempel. Det kan härigenom bli en sammanhållande och utvecklande
kraft i en gymnasieskola och vuxenutbildning som är utsatt för en rad splittrande krafter. Och kan de principer för bedömning av de studerandes kompetensutveckling som här skisserats även diskuteras med avseende på programmets övriga innehåll, kan projektarbetet utgöra bränsle för en viktig
professionell reflektion.
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och inriktad på att hjälpa andra.”

Projekt i företag och organisationer

”… man måste vara samarbetsorienterad

Att bedriva verksamhet i projektform har blivit allt vanligare och viktigare
inom företag och offentliga förvaltningar. I kapitlet presenteras översiktligt
några olika synsätt och erfarenheter från denna typ av miljöer, vilka bör vara
intressanta att fundera över när man inför projektarbete i skolans värld. De
flesta avsnitten avslutas med en kort reflektion kring vad man utifrån detta
som gymnasielärare/ledare och lärare på den kommunala vuxenutbildningen
särskilt bör tänka på.
Vad projektbegreppet står för i dessa sammanhang diskuteras inledningsvis och det betonas här att projekt karakteriseras av specifika mål samt tidsstyrt teamarbete. Vidare ges en kort projekthistorik och ett antal förklaringar
till att projektformen idag är så utbredd identifieras.
Därefter fokuseras projekt som problemlösnings- eller kunskapsutvecklingprocess. Här betonas att projekt har en tydlig problem- eller målutgångspunkt, liksom inslag av kreativ fantasi respektive kritisk reflektion. Projekt
som tidsstyrt teamarbete är nästa tema. Först behandlas avvägningen mellan
ett plantänkande och en mera reflektionstät projektfilosofi. Vidare diskuteras
behovet av projektmodeller för att skapa ordning och reda. Vad för slags
team som är vanliga i projektsammanhang utreds därefter. Här noteras att
dessa ofta består av individer med olika kompetenser, som träffas under en
tämligen begränsad tid. Som en konsekvens blir teamen sällan särskilt välutvecklade eller integrerade socialt eller kunskapsmässigt.
Att projekt inte kan ses som isolerade från (det permanenta) företagets
kompetensutveckling och konkurrensförmåga framhålls därefter och följs av
en jämförelse med skolvärlden. Därpå introduceras kort ett individperspektiv
på projekt. Här framhålls projektets positiva sidor som att det för många
tycks vara en starkt motiverande och lärorik arbetsform, som medger stor frihet i att lösa utmanande problem. Men också dess kravfyllda karaktär och
riskerna för utbrändhet noteras.
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Slutligen sammanfattas i punktform några tankar kring hur skolans projektverksamhet skulle kunna dra nytta av synsätt, praxis eller erfarenheter från
företagens och organisationernas värld.

Vad är projekt?
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Produkter inom högteknologisk industri utgör ofta komplexa
system. Verksamheten inom Ericsson Radio kan ses som typiskt här.
Dess produkter inkluderar utveckling, produktion och installation av
kompletta mobiltelefonisystem, bestående av radiobasstationer, växlar, etc. I hård konkurrens lyckades Ericssons få ett av de första
kontrakten på ett sådant system för den just avreglerade japanska
marknaden. I slutet av december 1991 skrev Ericsson ett så kallat
”letter of intent” med Tokyo Digital Phone (TDP). Detta genombrott

Ser vi till hur man pratar om projekt inom företag och organisationer idag
framtonar också bilden av projekt som en särskild arbets- eller organisationsform.
Det tycks dessutom finnas en tämligen homogen uppfattning kring vad projekt
då står för. Det som förknippas med projekt är oftast förekomsten av en tillfälllig grupp som har att klara av en bestämd uppgift eller att lösa ett givet problem. Det som skall åstadkommas är således förhållandevis väldefinierat och
detta gäller också den tid och den summa pengar som står till förfogande för
projektet. Tydliga mål eller förväntningar ses således som utmärkande för projekt, men hur detta åstadkoms är något som projektdeltagarna själv har att
fundera ut. Projekt tillskrivs därmed ett mer eller mindre starkt inslag av autonomi, inom de mål och ramar som gäller. I detta ligger då också att den uppgift som klaras av eller det mål som skall nås, förutsätter en komplex problemlösningsprocess. (Söderlund, 2000). Om det från början framstår som helt klart
hur något skall göras, torde det knappast betecknas som projekt.
Idén om att se projekt som organisationsform är inte ny. Redan i en av de
första artiklar som publicerades kring projektledning av Gaddis (1959)
bestäms projektbegreppet på detta sätt. Artikeln publicerades i Harvard
Business Review, den då ledande managementtidskriften.

Projekt i företag och organisationer

I vardagliga sammanhang förknippas projekt oftast med något positivt, t.ex.
när någon upplever sig stå inför en utmanande och stimulerande uppgift.
Projekt syftar då vanligen på det som skall åstadkommas och man kan höra
uttryck som ‘har du några projekt på gång’, ‘ja, det är verkligen ett spännande projekt’ eller ‘det verkar vara ett näst intill omöjligt projekt’ och liknande. Att åstadkomma detta något tillsammans med andra, t.ex. via grannsamverkan, ses också som viktigt av många. Som diskuteras i Gustafsson
(1998) är det kanske så att vi har ett behov av en slags cyklisk variation. Tidigare fyllde exempelvis jakt, fiske och bystrider denna funktion, idag fyller
rymdfärder, brobyggen eller mer privata projekt behovet av omväxling mellan lugn och upphetsning. Att få fullfölja och avsluta ett projekt med ett synligt resultat verkar också vara mycket viktigt för många. Genom att sätta en
tydlig punkt vet man att något åstadkommits och detta ger kraft att engagera
sig i något nytt (projekt).
Också i litteratur om projekt i företag finns berättelser om fantastiska
projekt, projekt som lyckats genom heroiska insatser av några få utvalda, legendariska projektledare, mm. Få kan väl tävla med litteraturens klassiker här,
vilka brukar inkludera pyramiderna, operahuset i Sydney, m.fl. Som noteras
av Morris (1994) har stora projekt, från Babels torn och framåt, alltid inbegripit en symbolisk och ofta t.o.m. en religiös innebörd. På ett mindre laddat
sätt pratar vi om Öresundsbron som ett lyckat projekt och tunneln under
Hallandsåsen som ett (hittills) misslyckat projekt. Projekt kan således användas för att beteckna uppgiften-i-sig, d.v.s. själva utmaningen och/eller det färdiga monumentet. Detta är uppenbarligen ett sätt att använda denna term som
är vanligt i vardagslivet såväl som i företag och andra organisationer. Som en
konkret illustration på hur själva projektuppgiften idag kan gestalta sig i ett
svenskt industriföretag beskrivs i rutan nedan Ericssons s.k. Japanprojekt.

var av största strategiska betydelse för Ericsson. I kontraktsförhandlingarna klargjorde kundens representanter att systemet måste vara
installerat och klart för kommersiell drift den första april 1994.
”Kunden sa till oss när vi diskuterade detaljerna i projektet att vi
måste presentera en bättre tidsplan. I annat fall skulle de överväga
att välja en annan leverantör, förmodligen någon av våra japanska
konkurrenter. Efter ett antal interna diskussioner kom vi till slutsatsen att vi måste klara av det. Vi måste få fram ett system färdigt och
installerat för kommersiell drift den första april.” (Marknadsdirektör)
Företagsledningen såg kontraktet som ett ”vinna-eller-förlorakontrakt” där ett lyckat projekt kunde antas leda till många framtida
kontrakt. Den mycket snäva tidsplanen utgjorde dock en mycket
tuff utmaning för projektledningen. Kontraktet ställde företaget inför
en utmanande uppgift att utveckla, producera, leverera och implementera ett mobiltelefonisystem i Tokyo-regionen inom en mycket
snäv tidsram. Jämfört med tidigare GSM-baserade system var det
t.ex. nödvändiga att halvera tiden för utvecklingsdelen. Utvecklingsarbetet involverade ett stort antal lokala kunskapsbaser och gjorde
det nödvändigt att lösa många problem i gränssnittet mellan olika
funktionsområden. Komplexiteten i utvecklingsuppgiften innebar vidare att det var svårt att förutse vilka problem som skulle dyka upp
och var och när de kunde uppträda.
Källa: Lindkvist, Söderlund & Tell, 1998; 2001.
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”Ett projekt är en organisatorisk enhet ägnad att uppnå ett mål – att framgångsrikt utveckla en produkt i tid, inom budgetramen och i enlighet med förutbestämda specifikationer av prestanda.” (Gaddis, 1959)
Projekt som organisationsform utmärks således av att en temporär
enhet/grupp ska lösa en specifik uppgift/nå specifika mål inom en given tidsram. När den specificerade uppgiften är klar upplöses organisationen. Projektorganisation är således ett alternativ, såväl till att arbeta inom en mera permanent organisationsstruktur, som att arbeta mot starkt allmänna eller otydliga
mål (Lindkvist, 2001a).

Varför är projekt så viktiga?
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Reflektion kring projekt i gymnasieskolan och
i den kommunala vuxenutbildningen
Uppenbarligen bör träning för de studerande i projektarbete vara en god yrkesförberedelse. Många företag och organisationer är idag starkt decentraliserade och medarbetarna ges stort ansvar. Man har här föga utrymme för personer som ständigt behöver instrueras om vad som behöver göras, hur det
skall göras, etc. Det som allt oftare efterfrågas i platsannonser, är personer
med förmåga att självständigt lösa problem och att arbeta tillsammans med
andra i ett lag.
Varför finns så mycket projekt idag?
Att många företag och organisationer idag väljer att bedriva verksamhet i
projektform kan förklaras på olika sätt. Ofta framhåller man själva att detta
är ett bra sätt att få till stånd ökad flexibilitet, bättre anpassning till föränderliga marknadskrav, en koncentrerad insats, etc. Projekt som organisationslösning kan då ses som uttryck för en önskan att frikoppla en enhet från den
övriga mer rigida eller ofokuserade organisationen. En sådan åtgärd förenklar uppenbarligen det sammanhang som måste beaktas och därmed
underlättas ett koncentrerat agerande och erfarenhetslärande. Människor har
en begränsad kognitiv förmåga (Simon, 1957) och därmed svårt att ägna full
uppmärksamhet åt flera saker samtidigt. Man måste därför ekonomisera med
och noga inrikta individers uppmärksamhet. Om dessa bara har en uppgift
att tänka på och inte vet vilket projekt de därefter skall medverka i bör detta
också medföra en större grad av fokusering på det nu aktuella. Kort uttryckt
kan projekt således vara bra för att "få något gjort" inom en begränsad tid.
I projektlitteraturen är det vanligt att förklara den ökande projektorienteringen med att företagen fått ändrade miljöbetingelser som innebär att
osäkerheten har ökat.
”Det är knappast kontroversiellt att påstå att den verklighet som företag
lever i idag präglas av turbulens: snabba, oförutsägbara förändringar. Förändringarna hänför sig till marknad och teknik samt till kvalifikationer, värderingar och attityder hos medarbetarna. Det är inte bara förändringshastigheten

Projekt i företag och organisationer

En kort historia
Först bör kanske återigen noteras att projekt i meningen tidsbegränsade satsningar inte är en ny företeelse och det finns också gott om längre (se t.ex.
Morris, 1994) och kortare historiska översikter (Engwall, 1995; Söderlund,
2000; Wenell, 2001; Berggren & Lindkvist, 2001) över projekthistorien.
Redan på 30-talet fanns speciella projektkontor inom det amerikanska flygvapnet och särskilda processingenjörer inom stora processorienterade företag
som Exxon för att bevaka och styra större investeringssatsningar. Det egentliga genombrottet för projektorganisation och projektledningslära brukar dock
dateras till 50-talet då man i USA utvecklade de interkontinentala robotsystemen Atlas och Polaris. Vid denna tid var projektläran i hög grad metodorienterad, med fokus på avancerade tidplaneringssystem, med vars hjälp man
kunde skapa översikt och kontrollmöjligheter genom att specificera beroende
och ordningsföljd mellan aktiviteter. I Sverige blev datorbaserade nätplaneringstekniker populära på 60-talet t. ex. inom Saab vid utvecklingen av
Viggenplanet, men också inom andra svenska företag med storskaliga projekt.
Efterhand växte dock insikten om att denna teknik- och metodinriktning
inte garanterade lyckade projekt. Erfarenheterna 1970-1980 från bl.a.
Concorde-projektet och kärnkraftsbyggnation i USA och England, visade detta tydligt genom kolossala tidsförseningar och kostnadsöverdrag. Som en konsekvens kom fokus alltmer att förflyttas till mjuka faktorer, där projektarbetets
karaktär av teamarbete fokuserades, där motivation och projektledarskap uppmärksammades. Vidare diskuterades projekt alltmer som ett sätt att hantera
miljöosäkerhet, att etablera ett kundfokus, etc. Samtidigt har projektformen
därvid kommit att spridas mycket snabbt och idag finner vi den snart sagt i
nästa alla typer av företag och organisationer. Till exempel är idag merparten
av våra stora svenska exportföretag i hög grad projektbaserade. Ser vi till
ABB, AstraZeneca, Ericsson, Saab, Tetra Pak, Volvo, m.fl. sker en mycket stor
del av deras utvecklings- och/eller leveransverksamhet i projektform. Samma
gäller också de flesta konsultbolag, t.ex. inom IT-sektorn. Också inom offentlig
sektor är projekt en väletablerad arbetsform (se Sahlin, 1996).
Det finns också idag åtskilliga organisationer med syfte att främja projektorganisering. Redan 1969 bildades PMI (Project Management Institute) i USA

som idag har 60.000 medlemmar. PMI har ett särskilt certifieringsprogram för
projektledare och ger också ut PMBoK (Project Management Book of Knowledge). I Sverige finns sedan 30 år tillbaka ProjektForum med cirka 1000 medlemmar och sedan 1994 finns även den Svenska Projektakademin, med ca 30
invalda ledamöter från såväl näringsliv som universitet. Vidare finns idag åtskilliga specialiserade utbildningar i projektledning och projektorganisation, såväl i konsult- som universitetsregi. Nämnas kan här konsultbolaget Wenell Management som under ca 40 år utbildat 150.000 personer i projekthantering
samt Master programmet PMEX vid Linköpings universitet som ger en utbildning för erfarna projektledare inom svensk industri. Som forskningsområde
har projekt tillväxt oerhört kraftigt såväl i Sverige som internationellt och åtskilliga konferenser med fokus på detta kunskapsområde ges varje år.
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som har ökat, utan förändringarna har också fått en ny karaktär; utvecklingen
upplevs i ökad utsträckning ske icke-kontinuerligt, språngvis.”
(Christensen & Kreiner, 1991)
Resultatet av sådana dynamiska processer kan inte förutses och snabba
svängningar kan bli följden av geografiskt avlägset agerande. Detta får konsekvenser för hur företag organiserar sin verksamhet. Här måste man etablera
flexibla och nätverkslika organisationer, där individer och grupper ställs i
frontlinjen. Projektbaserad problemlösning blir här viktig för att hantera föränderligheten. Projekt kan då ses som ett uttryck för dessa nya omgivningsoch organisationsvillkor och projektorganisering framträder då som en slags
motpol till den typ av hierarkisk styrning som vilar på av ledningens upprättade regler, system och strukturer. Men ett ökat projektfokus innebär också att
den s.k. linjeorganisationen nedtonas. Istället för att medarbetarna identifierar
sig med och ägnar omsorg åt den "egna" avdelningen eller funktionsspecialiteten (t.ex. inköpsavdelningen, ekonomiavdelningen, olika tekniska avdelningar, etc) ska man samarbeta på "tvären" i kund- eller produktkopplade projekt.
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Projekt som process för målstyrt lärande
Ovan har projektorganisation framställts som ett medel för att hantera
osäkerhet. Som vi erinrar oss karakteriseras ett projekt av att det har specifika mål och att projektuppgiften ges till en grupp som temporärt avskiljs från
resten av organisationen. ”Vad” som är uppgiften, liksom tids- och kostnadsrestriktionerna, är då ofta givet av en projektägare eller av en styrgrupp som
är hierarkiskt överordnad. När det gäller ”Hur” det ska åstadkommas är projekt däremot i hög grad autonoma och självorganiserande. Projektarbete är
då en problemlösningsprocess vilken vägleds av relativt tydliga mål och som
äger rum i en situation som karakteriseras av betydande komplexitet och
osäkerhet - en kunskapsutvecklingsprocess av typen målstyrt lärande
(Lindkvist, 2001a). Stora företag eller organisationer som arbetar i osäkra
miljöer, fulla av överraskningar, hanterar detta genom att bilda mindre
grupper eller projekt, som utnyttjar improvisation och experimentering.
Som noteras av Weick:

I en osäker och komplex värld måste vårt problemlösande bygga på att vi
kastar fram gissningar. Vår fantasi och formidabla föreställningsförmåga läggger här grunden för en rik variation eller utbud av hypoteser och förväntningar om hur olika problem kan lösas. Då alla gissningar (per definition) är
opålitliga är det klokt att kontrollera om de stämmer. De tre faser eller
aspekter som karaktäriserar ett sådant trial-and-error baserat, målstyrt lärande
beskrivs nedan.

1. Om målets betydelse
Projekt kan spåras tillbaka till det latinska verbet projicere, vilket
kan översättas med att kasta fram (Bergman, 1990: 458). Aktiviteten
framkastande är således ett centralt drag i dess metod att hantera
problem och att inta den osäkra framtiden. Projektets övergripande
mål kan här ses som ett långt kast in i framtiden, vilket i sin tur bildar basen för identifiering av många mindre kast eller formuleringar
av delmål löpande under projektprocessen. Genom formulering av
projektmål och etappmål etableras en möjlighet för deltagarna själva att etablera en arbetsfördelning, att generera feedback på försök
till lösning och att ändra, kompromissa, etc utifrån de avvikelser
och problem som successivt dyker upp.
2. Om variation och gissningar
När väl mål eller delmål för ett projekt etablerats krävs kreativa och
innovativa individer som vågar gissa och prövar alla de tusentals
idéer och uppslag som måste genereras i en komplex praktisk problemlösningskontext. Att mål och visioner är inspirerande är då naturligtvis viktigt och en i projektlitteraturen ofta omvittnad sanning.
Hursomhelst tycks vi människor som tur är i allmänhet vara rätt
fantasifulla.
Men våra gissningar kan också vara fel. Vi är snabba att forma
idéer och trosföreställningar; ibland kan en observation räcka för att
vi skall tro på ett orsakssamband (Popper, 1972). Vi håller också
dogmatiskt fast vid våra föreställningar och inriktar oss gärna på att
verifiera, snarare än att falsifiera, våra idéer. En liknande syn på
mänskliga "svagheter" noteras av March:

Projekt i företag och organisationer

Reflektion kring projekt i gymnasieskolan och
i den kommunala vuxenutbildningen
Det kan noteras att skolorna, liksom universiteten, organisatoriskt är indelade
i discipliner. Detta gör att man normalt har mycket svårt att få till stånd tvärvetenskapliga satsningar och samarbete. När man i företag och organisationer
väljer att i högre grad organisera sin verksamhet i projekt är det just en sådan "ridigitet" man vill motverka. När man således i gymnasieskolan och
vuxenutbildningen för in projektarbete kan man komma ihåg att det man rekommenderar för de studerande är något man faktiskt själv inte är så bra på.
Kanske bör man också bland lärarna på den enskilda skolan skaffa sig träning i detta att samarbeta med personer som har annorlunda kompetenser.

”Det finns knappast något substitut för trial-anderror när det gäller att hantera överraskningar.”
(Weick, 1996)
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”De är benägna att se historiska händelser som nödvändiga händelser /... /
De använder extremt enkla regler för att tillskriva kausalitet /... / De
tenderar att konservera trosföreställningar genom att tolka mångtydiga
historier som bekräftelse på sina tidigare föreställningar.” (March, 1995)
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3. Om kritisk reflektion och lärande
Att utsätta våra gissningar för en kritisk granskning blir således viktigt. Enligt Popper (1972) måste vi arbeta enligt en metod som innebär att vi medvetet och systematiskt försöker motsäga våra föreställningar eller förväntningar. För att detta skall fungera krävs verklighetsdata som står emot våra gissningar och ger avvikelser. I samband med industriell projektverksamhet kan tekniska misslyckanden, kostnadsöverdrag, förseningar, klagomål, etc. indikera att nya
vägar eller lösningar måste prövas.
För att få till stånd ett lärande eller kunskapande så att vi successivt
förbättrar vårt problemlösande, krävs kritisk reflektion. Att odla och
institutionalisera ‘tvivlet’ är således nödvändigt för att åstadkomma
ett ärande, menar Weick (1996). Den frekventa användningen av
deadlines, milestones, praktiska test av funktionalitet, och andra
feedback-moment under projektprocessen kan ses som uttryck för
detta behov att systematiskt bryta, pröva och reflektera kring om
förväntningarna är rimliga. (Lindkvist, Söderlund & Tell, 1998; 2001)

Reflektion kring projekt i gymnasieskolan och
i den kommunala vuxenutbildningen
Uppenbarligen handlar mycket av den undervisning som sker i skolan om
att de studerande lär sig en mängd ”svar utan frågor”. I våra klassiska ämnen
lär man sig Pythagoras sats, Ohms lag, hur man löser en andragradsekvation,
att ekträ är hårdare än tall, etc. Projektbaserat lärande är snarast motsatsen
till detta. Här är det alltid så att ”frågan föregår svaret” och bildar ett slags
söklyse, som vägleder problemlösningen och lärandet. I det förra fallet blir
lärarens roll att förmedla höjdpunkterna i den kunskap som generationer av
forskare och andra har åstadkommit. I det andra blir rollen att leda en problemlösnings- eller kunskapsutvecklingsprocess. Dessa båda lärandeformer
kompletterar varandra, bl. a. såtillvida att en rik repertoar av ”svar utan
frågor” är det som gör det möjligt att lösa ett mångfacetterat och komplicerat

Projekt som tidsstyrt teamarbete
Att projekt har ”specifika mål” har diskuterats ovan, liksom den slags trialand-error betonade kunskapsutveckling som detta möjliggör. Nedan tas utgångspunkten i dess andra särdrag att det rör sig om tidsbegränsat och ofta
tidspressat teamarbete, genom att uppmärksamma några olika sätt att utöva
”tidstyrning” av projekt samt att något utreda vad för slags ”team” eller lag
som det är fråga om i samband med projektverksamhet.
Tidsstyrning av projekt – om planering och reflektion
Det klassiska sättet att se till att ett projekt blir klart i tid är att upprätta en
plan, som anger vilka aktiviteter som skall göras vid respektive tidpunkt
under projektperioden. Särskilt i den tidiga projektlitteraturen var också
utvecklingen av tidsplaneringstekniker som PERT (program evaluation and
review technique) och CPM (critical path method), i USA under 50-talet, ett
centralt inslag. Efterhand har dessa tekniker också kommit att integreras med
olika s.k. WBS (work breakdown structure) tekniker, som skall medverka till
att bryta ner projektuppgiften i olika arbetsuppgifter eller arbetspaket och att
bestämma vilka beroenden eller kopplingar som finns mellan dessa. Samtliga
dessa tekniker passar väl in i en planeringsorienterad projektfilosofi, där förhoppningen är att en noggrann planering i förväg, i en första fas, gör att
själva projektgenomförandet tämligen oproblematiskt bör kunna följa. Om
man lyckas har man således i förväg klarlagt i vilken sekvens olika aktiviteter
skall göras och vem som har ansvar för respektive. Projektledningen har sedan att kontrollera och se till att arbetet följer planen. Lite förenklat kan man
säga att projektet delas i två faser, planering och genomförande. Devisen blir
här ”plan först, handling sedan”.
Kritiken mot ett överdrivet plantänkande har dock vuxit sig starkare,
särskilt under det senaste decenniet. Att detaljplanera arbetspaket eller
sekvenser av aktiviteter kan nog fungera väl vid enkla projektuppgifter, när
man har gott om tid, etc. menar kritikerna. I många projekt är dock inte
dessa förutsättningar för handen. Istället är det ofta så att möjligheten att utveckla och leverera komplexa kundanpassade lösningar på kort tid är avgörande för att kunna konkurrera. Detta tenderar medföra att producenten
måste lova snabb leverans trots stora och ofullständigt kända utvecklingskrav. De som säljer måste lita på eller hoppas att de egna utvecklingsoch produktionsavdelningarna kan klara vad som utlovats. Här kan då projektet inte detaljplaneras i förväg. Utifrån tidigare erfarenheter får man gissa
vilken teamsammansättning som krävs för att klara uppgiften och sedan i
hög grad låta dessa sköta problemlösningen. Tvärtemot fallet ovan måste här
frågan om hur projektet skall lösa sin uppgift växa fram successivt, allteftersom man lär sig av gjorda erfarenheter. Milestonesavstämningar och andra

Projekt i företag och organisationer

Genom att lära sig från ett upprepat antal försök (med dessa tre faser i varje)
kommer man allt närmare en tillfredsställande lösning av uppgiften. Det är
också frågan om ett praktiskt lärande, där man måste lära sig av sina framgångar och misstag i en takt som motsvarar bestämda tidsmässiga ramvillkor.

problem. Hur man finner en god balans mellan att träna de studerande i det
ena och det andra är en fråga att fundera kring för läraren.
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feedbackmekanismer blir särskilt viktiga här. En annan skillnad ligger i
behovet av dialog mellan de som är inblandade i projektet. Istället för att var
och en gör och tar ansvar för sin i förväg angivna uppgift, blir här en löpande dialog viktig liksom att projektmedlemmarna har en känsla av kollektivt ansvar för att fullgöra projektet. Projektverksamhet enligt dessa principer
innebär att man understryker behovet av en ofta återkommande dialog, reflektion och omprövning, d.v.s. en mera reflektionstät projektfilosofi.
Reflektion kring projekt i gymnasieskolan och
i den kommunala vuxenutbildningen
Figuren nedan avser främst att fånga dynamiken i ett projekt, dvs. hur växlingen mellan reflektiva och operativa faser gestaltas i olika typer av projekt.
I det första renodlade fallet ”tänker man länge” inledningsvis och i det andra
paras en kortare inledande tankeprocess eller planeringsfas med tätare av-
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Om behovet av ordning och reda – via projektmodeller
Även om man i ett företag inser att dess projekt är såväl osäkra som komplexa och att det krävs rätt mycket av ett trial-and-error-förfarande, finns det
ett behov att veta hur långt man kommit i projektet, vilka resurser som förbrukats, etc. Särskilt i projektbaserade företag med många projekt ter det sig
tidsproblematiskt för ledningspersoner att ha så djup inblick i de olika projekten. Ofta görs därför inledningsvis någon slags övergripande fasindelning i
projekten och en beräkning av resursåtgången i de olika faserna. Det finns

Reflektion kring projekt i gymnasieskolan och
i den kommunala vuxenutbildningen
Även om det finns gott om företagspecifika projektmodeller är de ändå i
grunden rätt lika. Som påpekas i Wenell (2001) är det nog också så att enkla
modeller ofta är bäst. Nedan återges dennes ”enkla” förslag till modell, vilken
kanske kan vara en utgångspunkt för lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen som funderar kring val av projektmodell. I modellen anger rektanglar olika tollgates eller beslutstidpunkter, medan de stående konerna symboliserar olika milstolpar. Modellen skiljer också ut projektsammanhanget,
som inbegriper idén, bedömningen och nyttjandet, från det ”rena” projektarbetet, med faserna förberedelse, genomförande och avslutning. Ser vi till
avsnittet ”Allmänna råd för projektarbete” på sid 8-10 i Skolverkets skrift Projektarbete (2000:20) finns betydande likheter. Även här talas om formulering
av idéskiss, vilken skall diskuteras med handledaren, om arbets- och tidplaner, vars realism skall bedömas av handledaren och följas upp vid handledningstillfällen, om redovisning av projektet och dess resultat i olika avseenden. Som handledare kan man således hämta inspiration från projektmodeller
som är etablerade i företag och andra organisationer. Detta kan också förstärka projektarbetets karaktär av förberedelse för arbetslivet.

Projekt i företag och organisationer

stämnings- och reflektionstillfällen. Att urskilja dessa kan göra det möjligt att
tydligare skilja mellan olika slags projektsituationer. Vid ”enkla” projekt kan
man ha större inslag av den första filosofin och vid mer ”komplexa” mer av
den andra. Ser vi till Skolverkets skrift kring Projektarbete (2000:20) finns inslag av båda filosofierna. Således betonas ett plantänkande på sid 8 där det
skrivs att den studerande först skall ”göra uppe en plan för sitt projekt och
sedan utföra projektet enligt planen”. Men man skall också notera att det i
skrivningarna finns ett utrymme för reflektion och omtänkande, t.ex. på sid 9
där det talas om att införa ändringar i loggboken och sid 13 där det anges att
”Projektplaner är inga statiska dokument som aldrig får förändras”.

här ett stort antal mer eller mindre sofistikerade förslag till metoder och
tekniker som är användbara för detta syfte.
Detta behov av överblick och lägesbeskrivning över projekten har också
lett till att åtskilliga företag arbetat fram företagsspecifika projektmodeller. I
dessa görs ett försök att identifiera viktiga faser i projekten vilka oftast särskiljs genom olika s.k. tollgates och milestones. En tollgate står här för viktiga
beslutstidpunkter i projektet och projektet kan/får inte övergå i sin nästa fas
förrän ett formellt beslut har fattats. Milestones eller milstolpar är likaledes
en typ av avstämningstidpunkter, som vanligen är kopplade till en bestämning av vilka resultat som bör ha uppnåtts. Ericssons Props modell är idag
den mest kända och den säljs också numera till andra företag, i såväl datoriserad som icke-datoriserad version. De som köper modellen kan sedan i viss
utsträckning anpassa denna till de egna förhållandena.
En fördel med att inom ett företag använda en mera generell och standardiserad modell är att det blir lättare att kommunicera med olika bolag
och underenheter inom koncernen. Att få till stånd att alla talar ”samma
språk” är en svår problematik för stora internationella företag. En annan fördel med en sådan modell är att lärdomar beträffande projektverksamhet
successivt kan inkorporeras i modellen eller de olika checklistor som ingår
som integrerade delar i denna. Det finns dock också nackdelar. Risken är att
modellen och dess checklistor ger en falsk känsla av trygghet, en tro att alla
aspekter finns intäckta och att den egna reflektionen kan reduceras. Företag
som avstår från att formulera och ange standardiserade modeller betonar
gärna sådana nackdelar och att det är mera fruktbart att se varje projekt som
unikt.
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Källa: Wenell, T. 2001. Wenell om projekt, s 45.
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Reflektion kring projekt i gymnasieskolan och
i den kommunala vuxenutbildningen
Om man vill efterlikna vad som är vanligt i företag och andra praktiskt verksamma organisationer, bör man således se till att projektuppgiften i gymnasieskolan och i vuxenutbildningen verkligen kräver att de studerande med
olika kompetenser samverkar. Idealt kan man då tänka sig att teamen sätts
samman av de studerande från olika gymnasieprogram eller studieinriktningar. Att åstadkomma detta är förvisso inte så enkelt, men hur som helst bör
man fundera kring hur man etablerar ett team som i så stor utsträckning som
möjligt inbegriper studerande med olika kompetenser. Att enskilda medarbetare ensamma driver ett projekt förekommer i praktiken och även i dessa sammanhang kan olika projektmetodiker, etc. tillämpas. Självklart får då
denne, liksom en studerande som ensam driver ett projekt, ingen träning i att
bli bra på kollektiv problemlösning eller att bli en bra lagspelare. Vidare kan
noteras att teamarbete kan bedrivas utan utsedd ledare, dock är det ovanligt i
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Teamarbete i projekt
När man använder begreppet team vill man oftast poängtera att de som
arbetar tillsammans känner att man arbetar för ett gemensamt mål och har
ett gemensamt ansvar (se Katzenbach & Smith, 1993). För att det skall bli ett
”högpresterande team” krävs enligt dessa författare dessutom att medlemmarna är engagerade i varandras personliga växande och framgång. Denna
idé om att bra team måste jobba tätt tillsammans och vara socialt integrerade
finns också i mycket annan litteratur om ‘grupper’ och de ligger nog också
bakom det stora intresse för teambuildingaktiviteter som finns idag.
Säkert är detta viktigt i många projektsammanhang, men det finns också en
del som talar för att team som arbetar i projektkontexter ofta har svårt att bli
så fullt utvecklade och socialt välintegrerade som gärna förespråkas. Ett
frågetecken kan även sättas för om detta alltid är nödvändigt eller bra. Redan
här bör påpekas att forskningen kring teamaspekten av projektarbete är
mager. Några relativt vanliga mönster kan dock skönjas.
Först kan vi då erinra om att projekt per definition är temporära och
vanligen relativt kortvariga. Projekttider varierar naturligtvis kraftigt, men i åtskilliga projektbaserade företag ligger en genomsnittlig längd på ca 1/2 till
1,5 år. Bland annat inom läkemedelsindustrin och försvarsindustrin är de
väsentligt längre, men oftast är dess projektgrupper inte intakta över hela
perioden. Vidare tycks industriella projekt i mycket hög utsträckning vara
sammansatta av personer med olika specialistkompetenser. Särskilt produktutvecklingsprojekt har ofta denna tvärfunktionella eller tvärvetenskapliga
sammansättning. De som ingår i sådana projekt har således en ganska begränsad kunskapsöverlappning. Till detta kommer att projektarbete av konkurrensskäl tenderar att bli allt hårdare tidspressat. Den starka kunskapsspecialiseringen ställer speciella krav på teamarbetet. Var och en vet nog en
hel del om vilken typ av kunskap den andre har, men har själv en helt annan specialisering. Bland annat betyder detta att mycket uppmärksamhet
måste ägnas åt att hantera ”gränssnitten” mellan dessa specialister, att klargöra beroendeförhållanden mellan olika funktionella krav, diskutera möjliga
lösningar och kompromisser vid krav i konflikt, etc. En annan konsekvens är
att åtskilliga projekt trots att man har gemensamt mål och känner ett gemensamt ansvar också måste inbegripa mycket ensamarbete eller arbete i delgrupp
för de olika specialisterna.

Projektdeltagarna måste vidare snabbt bli ett fungerande team eller lag och
kan inte kosta på sig den slags långa socialiseringsritualer som ofta framhålls
som viktiga för att utveckla laganda och sympati för varandra. De måste tvärtom vara skickliga på att ständigt växla och arbeta i nya projektkonstellationer, att arbeta med andra vilka man inte känner så väl. Sammantaget
pekar detta på svårigheter att komma särskilt långt vare sig när det gäller
kunskapsmässig eller social integration i många projektsammanhang och att
projektteam ofta inte är att betrakta som starkt sammansvetsade grupper. De
är outvecklade som grupper enligt traditionellt sätt att karakterisera dessa.
Dock kan de ändå vara effektiva genom att de utvecklar ett bra samspel, att
man vet vem som vet vad, att man har goda arenor att mötas på vid problem, att man är samarbetsorienterad, etc. (Lindkvist, 2001b). Som diskuteras
i Weick & Roberts (1993) har sådana outvecklade grupper åtskilliga fördelar
framför långt utvecklade eller ”övermogna” grupper där medlemmarna har
nära relationer, gemensamma värderingar och synsätt, etc. Man kan här
undvika den slags oreflekterade interaktion och ouppmärksamhet inför
varandra som gärna infinner sig och den typ av ”grupptänkande” som Janis
(1982) diskuterar, t.ex. övertro på gruppens kompens, osårbarhet, makt, etc.
Det som vidare kännetecknar industriellt teamarbete är att det finns en
projektledare eller en coach för laget. Att dessa är viktiga för projektets sätt
att fungera omvittnas i åtskilliga projekthandböcker, liksom att detta ofta är
en svår roll där man förutom att inspirera en grupp specialister, ibland har
ett oklart mandat "uppifrån", där man lätt kan komma i konflikt med linjechefer om resurser och bemanning, etc. I projektledarens relation till projektmedarbetarna kan i vissa sammanhang räcka långt att vara en slags påhejande coach som är socialt begåvad, men i många industriella projekt är
projektledaren också en person med stor erfarenhet och sakkunskap kring
projektet. I dessa fall blir istället rollen som sakkunnig ledare för kunskapsutvecklingsprocessen den väsentliga.
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praktiken och träning i att vara projektledare och projektmedarbetare kan ge
värdefulla "egenupplevda" erfarenheter.

Temporära projekt i permanenta organisationer
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Individ och projekt
Att arbeta i ett företag där verksamheten i hög grad bedrivs i projektform,
där projekten är komplexa och utmanande, ter sig lockande för många. Som
tidigare diskuterats är det i hög grad så att deltagarna i projektet själva har
att fundera ut ”hur” uppgiften skall lösas, vilken arbetsfördelning man skall
ha, vilka möten, arenor, avstämningar, etc. man vill utnyttja. Denna autonomi för projektet innebär ofta också att individerna som arbetar i detta ges
stor frihet i sitt sätt att arbeta. Men det är också en ”frihet under ansvar”.
Kravet på att lyckas med sina arbetsuppgifter och att projektet som helhet
klarar sina mål är starka. Genom att projekt också har tydliga mål kan man
ofta mera entydigt se om detta varit framgångsrikt eller misslyckats. Också
den enskildes insatser i ett projekt tenderar att bli tydligare exponerade jämfört med om denne sitter i en linjeposition med ett funktionellt definierat ansvar. Projekt ger stora friheter och därmed ett utrymme för kreativ problemlösning, men samtidigt blir det något av en plikt att lyckas.
För den enskilde gäller det att bli en god projektmedarbetare. Kraven på
en sådan är att ständigt kunna växla från ett projekt till ett annat, att lämna
en fungerande, tillfällig gemenskap och snabbt komma in i en ny. Istället för
att ha en fast tillhörighet till en avdelning måste individen leva med en mera
tillfällig koppling till ett projekt. Istället för en trygg och stabil hemmatillhörighet som bas för sin identitet är individer ständigt ute på nya projektäventyr.
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Ovan har vi främst fokuserat projekt som ett från den övriga, mer permanenta organisationen, "frikopplat" team med en specifik uppgift att lösas
inom en bestämd tidsram. Men i företag och andra organisationer är detta en
fråga om en temporär frikoppling och graden av frikoppling kan också variera. Företag som bedriver verksamhet i projektform har vanligen en matrisstruktur med en hierarkiskt funktionellt indelad dimension och en projektdimension (se Allen, 1977; Wheelwright & Clark, 1992). En viktig fråga är då
vilken relativ vikt som läggs vid respektive av dessa dimensioner.
Först kan vi då anta att funktionsdimensionen är den dominerande. Efter
att ett projekt är avslutat återvänder individerna här till sin basenhet i linjen
och kan då föra tillbaka erfarenheter och nya insikter till sina kollegor. Dessa
funktionellt specialiserade enheter kan då fungera som ett slags ”kunskapslager” för viktiga kompetenser eller ”kärnkompetenser” inom företaget. Men
åtskilliga företag har funnit att man för att vara mer flexibel, kundorienterad,
etc kraftigt måste betona projektdimensionen i sin verksamhet. Detta kan
åstadkommas på många olika sätt. Till exempel kan projektledare och projektteam ges stor handlingsfrihet och beslutanderätt beträffande resursanvändning, projektbemanning och utförande av projektaktiviteter. Andra
företag väljer att tydliggöra vikten av ett projektfokus via sina belöningssystem eller genom att tona ner linjefunktionerna i sin övergripande organisationsstruktur.
I företag där projektdimensionen är den starkt dominerande är avsikten
att få de enskilda projekten att bli viktigare, mer autonoma och fokuserade
på sin uppgift. Samtidigt tenderar då företaget som helhet att bli mera ”löst
kopplat”. Mycket av det lärande som sker kommer här att bli bundet till
enskilda individer eller till dem som deltagit i ett visst projekt. Det blir då
svårare att överföra lärdomar mellan individer och projekt. Att finna vägar
att hantera detta med kunskapsöverföring och att få kunskapen att bli organisatoriskt förankrad ter sig som en såväl angelägen som svår uppgift i starkt
projektbaserade verksamheter (Tell & Söderlund, 2001).
Oavsett om det i ett företag eller en organisation är funktions- eller projektdimensionen som dominerar är det således viktigt att uppmärksamma att
ett projekt inte kan ses som en isolerad företeelse. Den serie av projekt som
genomförs måste alltid på ena eller andra sättet kopplas till hela organisationens lärande och strategi för konkurrenskraft. Det gäller med andra ord att
länka ihop den kunskapsutveckling som sker i de temporära projekten med
företagets långsiktiga kunskapsutveckling och konkurrenskraft.

Reflektion kring projekt i gymnasieskolan och
i den kommunala vuxenutbildningen
Det viktiga budskapet från företagsvärlden till skolan är här således att projekten inte får ses som fristående isolerade aktiviteter. De studerande lär sig
såväl via ämnesmässigt eller disciplinärt organiserad undervisning och via
tvärdisciplinär, projektorganiserad undervisning. Som tidigare noterades är
dessa former för lärande i högsta grad att betrakta som komplementära. Till
detta kommer att de båda måste ses i förhållande till de mål som utbildningsprogrammet ska fylla. För en skola, och särskilt då för dess ledning, gäller
det då att se till att man inom skolan har en kunskaps- och kompetensbas
(pedagogiskt, ämnesmässigt, organisatoriskt, etc) som gör det möjligt att utforma en undervisning som leder till att målen kan nås. Om så inte är fallet,
kan det tänkas vara en god idé att också personalen på skolan startar ett eget
projekt för att lösa detta problem. Kanske kan en sådan projektgrupp istället
för lärarlag kallas för ”lärlag”, med ett lån av terminologin i Lärande ledare
(2001).
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Projekt i skolan – några möjliga, sammanfattande råd
Välj ett projekt med tydliga och realistiska mål
I företag och organisationer (f/o) står projekt för något specifikt och något i
förväg specificerat som ska klaras av med givna resurser och inom given tid.
Det går då också att avgöra om projektarbetet varit framgångsrikt eller inte. I
skolans värld blir det då viktigt att välja ett projekt som är tydligt specificerat
som ett problem eller som ett mål att uppnå. Det måste också vara så att projektet har en svårighetsgrad som är anpassad till vad de studerande bör klara

av inom tidsramen. Här ställs stora krav på läraren när det gäller projektvalet.
Det är olyckligt om man efter ett tag upptäcker att projektproblemet var alldeles för lätt eller svårt. Om likheten med förhållandena i f/o är viktiga, skall det
förhållandet att de studerande klarar det i förväg specificerade projektet kunna
ses som en god prestation. I f/o görs ofta en ”riskanalys” vid val av projekt
och detta kan vara ett sätt för lärare och de studerande att tillsammans fundera
över vad som kan gå snett i projektet, vad som händer om en av deltagarna
blir sjuk, etc. Att välja ett faktiskt problem i ett företag eller en organisation är
nog en bra idé, men även här krävs att man bedömer projektets lämplighet
enligt ovan. En fördel med ett praktikförankrat projekt kan här vara att läraren
har en extern sparringpartner vid sin betygsättning. Som exempel på ett
mindre lyckat projektval framstår det fall då de studerande, kanske tillsammans med läraren, successivt avgränsar det ursprungligen givna problemet till
att bli något mycket enklare. Ett annat misslyckat utfall kan bestå i att de studerande löser ett helt annat problem än inledningsvis avsett. Dessa olika slags
"misslyckanden" kan förvisso vara mycket givande för de studerande, men
poängen här är att de inte är det pga sin likhet med projektverksamhet i f/o.
Det ovan sagda betyder inte att projektmål måste vara snäva eller triviala, det
viktiga är att man som bedömare med rimlig precision måste kunna avgöra
hur väl de studerande lyckats med sin uppgift.
Låt de studerande ingå i projektteam
I företag och organisationer är projekt förknippat med teamarbete. Visst kan
man kalla ett enmansarbete för projekt, men då är vi i utkanten av begreppsanvändningen i dessa kontexter. I f/o är projekt ofta tvärvetenskapligt sammansatta av personer som har mycket olika kompetenser och som ofta inte
känner varandra så väl. Teamen måste trots detta finna sätt att samordna sina
aktiviteter så att det gemensamma målet kan nås. Projektledaren har vanligen
en viktig roll här. I skolans värld kan dessa förhållanden vara svåra att fullt
ut efterlikna - och detta särskilt om de olika projektuppgifterna bara fördelas
mellan de studerande inom en klass eller liknande. Vill man efterlikna hur
det är i f/o bör man dock så gott det går se till att projekten innehåller de
studerande med olika kompetenser/specialintressen och att man inte låter
eleverna själva bilda kompissammansatta projektteam. I f/o är projektledaren
en viktig person och det ter sig möjligt att träna de studerande i denna roll i
de skolanknutna projekten. Bäst vore om alla får möjlighet att skaffa sig egen
erfarenhet av att vara projektledare eller delprojektledare. Liksom i f/o har
projektledaren i studerandeprojekt en krävande roll med ansvar för att samordna projektaktiviteter och få medarbetarna engagerade och samarbetsorienterade. Liksom i f/o kan konflikter då lätt uppstå och träning i att hantera
detta bör ge nyttiga erfarenheter.
Risker att se upp med är här således att man får kompisteam, med redan
klar social struktur, team med medlemmar som kan samma saker, projektledare som sköter hela projektet, medan åtskilliga passiviseras eller försöker bli
"free riders". Andra risker är att teamet blir väl inåtvänt och sysslar mer med
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Det krävs också att man tämligen omedelbart kan arbeta bra tillsammans
med andra som man inte känner så väl eller vars kunskaper skiljer sig avsevärt från ens egna. I detta ligger då för det första ett krav på en förmåga till
snabb insocialisering. Vidare måste man kunna arbeta tvärfunktionellt eller
tvärvetenskapligt, d.v.s. att utifrån en given uppgift eller problem tillsammans
med andra arbeta fram lösningsidéer och koncept som prövas och successivt
förbättras. Dessutom innebär det att man måste vara samarbetsorienterad och
inriktad på att hjälpa andra. Den som mera opportunistiskt håller inne med
information och kunskaper för att kunna glänsa med detta inför överordnade
vid en lämplig tidpunkt, passar inte in i ett projektteam. Den som blir känd
för sådan opportunism kan räkna med att det inverkar negativt på löneutvecklingen samt att dennes kompetenser inte efterfrågas särskilt starkt när
nya projekt sätts igång. Att inte få sådan bekräftelse är nog svårt att uthärda
särskilt länge för en individ.
Trots att industriella projekt ofta inte är så starkt relationsbaserade utan
istället snarast har drag av en uppgiftsorienterad, något distanserad samverkan, pekar erfarenheten ändå på att projektarbetsformen är en starkt motiverande struktur. Det dominerande intrycket är att projektdeltagare är starkt
engagerade för att nå projektmålen. Till del beror detta på att många faktiskt
gillar och gärna vill arbeta i projekt. Man tycker t.ex. om utmaningen, problemlösningen och detta att man blir färdig med något bestämt och når ett
tydligt resultat. Ett problem som ofta framhålls är ofta att de som arbetar i
projekt har svårt att hålla tillbaka sitt engagemang själva, att man inte släpper
projektet ens under sin ledighet, att man direkt vill in i ett nytt projekt istället
för att varva ner efter ett projekt är klart, etc. Förutom sådana "inre" orsaker
till engagemang finns ofta starka externa krav att bli färdig i tid. Kraven från
kunder är t.ex. ofta strikta, och dåligt rykte liksom höga bötesbelopp kan
vara förödande för leverantören. Att projektledare på ena eller andra sättet
visar sin uppskattning eller missnöje med var och ens engagemang är då inte
särskilt konstigt. Riskerna för utbrändhet och liknande anses ofta vara stora.
Några patentlösningar finns väl knappast men det finns olika försök att bättre
hantera denna problematik. Att individer har problem att avväga sitt engagemang, att finna en god balans mellan arbete, fritid och familj är förvisso inget
som bara gäller projektarbetare, men det tycks som att problemen faktiskt är
betydande här.
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Att bli en god projektmedarbetare
Ser vi till f/o är projektmedverkan ett sätt att arbeta och samtidigt ett sätt att
utbilda sig. Man lär sig att självständigt, såväl som tillsammans med andra,
bli en god problemlösare. Man lär sig hur man interagerar socialt med andra
människor, hur man stimulerar andra, hur man löser konflikter, etc. Säkerligen lär sig de studerande också mycket av detta i skolbaserat projektarbete.
Mycket av sådant lärande tenderar dock att vara ”tyst” och svårt att upptäcka
för den studerande själv. Därför kan det vara bra att komplettera projektarbetet med lärarledda diskussioner kring detta slags lärande och kunskapsutveckling hos de studerande. Om de studerande för egen dagbok och loggbok över projektet finns säkert mycket stoff inför sådana diskussioner.
Som nämndes tidigare finns också risker som har att göra med att projektmedarbetare inte har något bra skydd mot sitt eget engagemang. Projektarbetsformen kan således tänkas stimulera och generera ett tvång för den enskilde studerande som blir så starkt att det finns risker för utbrändhet och att
denne får svårt att upprätthålla en rimlig balans mellan projektarbete, hem
och fritid. I skolan kan det också vara viktigt att se till att projektarbetet inte
blir så krävande att det kommer i konflikt med eventuella parallellt pågående
studier i andra ämnen. Liksom vad gäller projektmedarbetare i f/o har eleverna knappast möjlighet att själva hantera sådana problem. Uppgiften för
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Projektarbete är tidspressad kunskapsutveckling
Till skillnad mot vad som (åtminstone till del) gäller forskningsarbete ges projektarbete oftast en mera specifik inriktning och en begränsad tidsram. Detta
gör att den kunskapsutveckling eller problemlösning som sker i projekt kan
sägas vara inramad av mål eller målstyrd. Den 3-fas-modell för ”målstyrt lärande” som anges ovan bygger på att relativt tydliga mål eller förväntningar
kan specificeras - vilket angetts som utmärkande för projekt. Modellen är dock
rätt generell och det finns de som menar att all kunskapsutveckling har denna
struktur och det finns också de som hävdar motsatsen. Utan att här fördjupa
oss i en sådan diskussion kan vi dra slutsatsen att det för projektarbetet i skolan nog krävs någon förberedelse i form av utbildning i praktisk problemlösning och hur detta med att projekt har en bestämd tidsram kan hanteras.
Viktigt är här att ge de studerande kunskap om att en planeringsorienterad projektfilosofi inte är den enda vägen. Att mer eller mindre uttömmande
planera i en fas för att bara utföra i nästa är knappast en lämplig strategi vid
någorlunda komplexa problem. Att ge de studerande insikt i det värdefulla
med återkommande reflektionsmoment är således angeläget. De studerande
måste därefter själva utforma sin projektfilosofi, d.v.s den avvägning mellan
dessa alternativ som man anser passar för det aktuella projektet. För att underlätta en överblick och att deltagarna ser projektet på samma sätt, kan det vara
klokt att de studerande sammanfattar sin projektfilosofi och sitt tidstänkande i
en enkel grafisk modell med rutor och pilar och en tidsaxel. En sådan modell
kan då fungera som ”grovplan” över projektet, vilken anger vilka huvudkategorier av aktiviteter och problem som identifierats, inklusive deras logiska och
tidsmässiga samband. Till detta kan också fogas en ”resursplan”, som anger
hur många arbetstimmar och vilka andra resurser projektet disponerar under
projektets olika faser eller etapper.
Projekt är tidsbegränsade, de har en deadline, och detta innebär att tiden
obönhörligen till sist tar slut. För de studerande, som i hög grad skall fungera
som ett självorganiserande team, gäller det således att hålla noggrann kontroll
på hur projektet framskrider över tiden. Detta kan ske genom att identifiera
bestämda milestones eller milstolpar som anger när olika delar i projektet bör
vara klara eller genom att de studerande träffas regelbundet och diskuterar hur
man ligger till i förhållande till projektets slutliga deadline, och vilka åtgärder
som denna analys föranleder.
Typiska risker är här att man planerar för länge och detaljerat i början av
projektet när kunskaperna egentligen är som minst utvecklade, eller att man i
början av projektet upplever sig ha oändlig tid och därmed kan inleda med
nära-noll aktivitet. Vidare att man i projektets slutskede tvingas till panikåtgärder med dystert resultat.

Projekt och långsiktig kunskapsutveckling
I ett företags- eller organisationssammanhang kan projekt inte ses som isolerade företeelser. Projekten och det man lär sig i dessa måste kopplas till vad
f/o har för strategier och vilka kompetenser man vill utveckla för att nå en
uthållig konkurrensförmåga. Det är här således viktigt att försöka länka det
lärande som sker på individ- och projektnivå till det totala företagsliga sammanhanget. Företag och organisationer är förvisso alltid till del hierarkier och
de enskilda projekten måste ses i ett sådant sammanhang. Överfört till skolans värld kan man erinra om att det som de studerande och projektmedlemmar lär sig i ett projekt måste relateras till ett vidare sammanhang.
För det första är det då angeläget att se till att den enskilde studerandes projektlärdomar passar in i dennes totala kunskapsutveckling inom olika kunskaps- och kompetensområden. Likaså är det i ett lärarperspektiv viktigt att
se till att projektverksamheten ingår som en integrerad del i den kunskapsutveckling som gäller för klassen, det program det är fråga om, etc. Mot denna
bakgrund ter det sig otillräckligt att satsa enbart på ett stort projekt i samband med att utbildningen avslutas. För att kunna koppla de studerandes
projektbaserade kunskapsutveckling till en mera genomtänkt och långsiktig
plan och till programmål krävs nog att de studerande medverkar i åtskilliga
projektarbeten genom hela sin utbildning.
En risk är här att projekten kommer att bli eller uppfattas som helt frikopplade, udda företeelser som inte har med den ordinarie eller viktiga delen av skolarbetet att göra. De kan också bli till en trevlig form för social
samvaro som ”bara” utvecklar individen i detta avseende.
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läraren är här att dels hjälpa de studerande att upprätta en sådan balans samt
att vara uppmärksam på när det finns tecken på mera påtagliga problem.
Detta kan t.ex. ske i anslutning till att man i den ovan nämnda ”resursplanen” för projektet uppskattar det antal arbetstimmar som disponeras.

Lindkvist, L., Söderlund, J. & Tell, F. 1998. Managing product development
projects: On the significance of fountains and deadlines. Organization Studies,
19/6: 931-951.

Epilog

Lärande ledare. 2001. Utbildningsdepartementets skriftserie, rapport 4.

I företag och andra organisationer blir projektorganisation allt vanligare, inte
bara för att lösa tämligen unika och sällan förekommande uppgifter, som
t.ex. att utveckla en ny produkt, utan som en övergripande organisationsfilosofi som genomsyrar hela verksamheten. Också i skolans värld kan projekt
tänkas fungera som organisation för kunskaps- och kompetensutveckling såväl i enskilda projekt som för att etablera en starkare projektorientering inom
hela utbildningsprogram. Förutom att de studerande via projektarbete kan nå
långt i förståelsen av specifika kunskapsområden erbjuder projekt en utmärkt
möjlighet att arbeta upp mer generella kompetenser som skicklighet i problemlösning, att bli bra på att arbeta i team, att själv kunna organisera sin
arbetsprocess för att nämna några. Dessa sistnämnda projektkompetenser lärs
nog bäst genom praktisk träning i att arbeta i projektform.
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Signe Holm-Larsen har bl.a. varit verksam som lärare, skolinspektör och skoldirektör fram till 1993. Som konsult åt det danska Utbildningsministeriet har hon utvecklat formerna för projektarbete i Danmark. Forskningsområden som har engagerat
henne är främmandespråkundervisning, utvärdering och lärarfortbildning. Dessutom har hon arbetat som forskare, läroboksförfattare och redaktör i pedagogiska ämnen på Danmarks
Nationalleksikon och på Kroghs förlag.
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som ger de studerande de bästa möjligheterna både för
innehåll och samarbete.”

Projektarbete i det danska utbildningssystemet

”De flesta anser grupparbetsformen vara den arbetsform

Projektarbete har sedan 1993 funnits i det danska utbildningssystemet. Därför bad Skolverket Signe Holm-Larsen att beskriva erfarenheterna från införandet. Hon utgår i sin beskrivning framför allt
ifrån den ämnesindelade folkskolan. I Danmark har diskussionen
om projektarbete i folkskolan kommit att handla mycket om kopplingen mellan ämnesundervisningen och projektarbetet. I kursplanen för det svenska projektarbetet förekommer ingen diskussion om
ämnen. Istället nämns centrala kunskapsområden inom programmet. För att översätta de danska erfarenheterna till svenska förhålllanden kan diskussionen om kopplingen mellan ämne och projekt
närmast jämföras med det samband mellan projektarbete och programmål som beskrivs i kursplanen.
I kommentarerna till den svenska kursplanen behandlas sambandet mellan programmål och projektarbete på följande vis:
”Under projektarbetet löser den studerande ett problem eller besvarar en fråga där lösningen eller svaret söks inom centrala kunskapsområden i det aktuella programmet eller den aktuella inriktningen.
Det innebär att projektarbeten från olika program kommer att
kunna se olika ut. Oavsett program utnyttjar den studerande kunskaper och erfarenheter från många olika områden. I samtliga program bör det även vara möjligt att tillsammans med arbetslivet ta
fram verkliga arbetsuppgifter som kan fungera som projektarbeten
för de studerande.”
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Den här artikeln har som syfte att belysa erfarenheterna av att införa projektarbete i det danska utbildningsväsendet. Mina egna erfarenheter av projektarbetsformen har sin bakgrund i undervisningen i folkskolan (motsvarigheten
till den svenska grundskolan) och fortbildningen av lärare i Danmark. Mina
erfarenheter är förstås kopplade till en dansk kontext men det finns likheter
med projektarbete på gymnasiet och den kommunala vuxenutbildningen i
Sverige. I den här artikeln fokuseras därför en rad centrala problemställningar och strategier som har visat sig avgörande i Danmark. Avgörande i
den bemärkelsen att projektarbetsformen kan sägas ha blivit integrerad i
planeringen av undervisningen på de flesta utbildningsnivåer.

Dansk uppfattning av projektarbete

96

RUC upprättades 1972 som Danmarks första universitetscentrum utifrån ett önskemål att
”undervisningen skulle baseras på tvärvetenskaplighet, problemorientering, projekt- och grupparbete”; här citerat efter artikeln om RUC i Den Store Danske Encyklopœdi, bd. 16, s. 324.

1

Knud Illeris: Lœring – aktuel lœringsteori i spœndingsfeltet mellem Piaget, Freud og
Marx, s. 122, Roskilde Universitets Forlag, 2000.

2

Knud Illeris: ”Erfaringspœdagogik og projektarbejde”, s. 155 ff. i N.J. Bisgaard:
Pœdagogiske teorier, 3. udg. Billesø og Baltzer, 1998.
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• tematiskt projektarbete utan problemställning,
• projektarbete där handledaren formulerat problemet,
• projektarbete där de studerande formulerat problemet.
Den första typen av projekt kan snarast karakteriseras som uppgiftslösning,
där handledaren ger en grupp studerande uppgifter inom ett visst tema.
Nästa typ av projektarbete, där handledaren formulerar problemet, har i
Danmark huvudsakligen handlat om teoretiska arbeten där hypoteser prövas.
Först den tredje nivån kan betecknas som både problemorienterad och deltagarstyrd, i och med att där finns kravet att den studerande själv avgränsar
problemställningen och att ägandet ligger hos den som ska arbeta med och
lära sig av projektet. Det är således bara den sista av de ovan tre skisserade
möjligheterna som motsvarar vad Illeris menar med projektarbete.
När man i Danmark strävar efter att hålla fast vid problem- och ägandeskapsorienterad arbetsform i folkskolans projektarbete, så är orsaken de fördelar som kan uppnås i lärande. Ett tematisk projekt, enligt uppdelningen
ovan, saknar alltså den problemorienterade aspekt som ger den studerande
möjlighet till insikter, som bygger på egen erfarenhet. Ett handledarstyrt projekt är visserligen problemorienterat, men det ger inte tillräckligt utrymme
för att den studerande ska uppleva att han eller hon äger projektet, och det
blir därför svagt när det gäller att skapa motivation. Att den skillnaden är av
intresse i det givna sammanhanget, beror på att den vinst i lärande projektarbetsformen ger i hög grad beror på en problemorienterad och deltagarstyrd uppläggning, som är integrerad i den tredje typen av de ovan
skisserade projektformerna.

Projektformen i det danska utbildningssystemet
Projektarbete förekommer i hela det danska utbildningssystemet, men på
olika sätt. Hur länge det har ingått varierar också. Med hänsyn till den här
artikelns målgrupp läggs i det följande särskilt tonvikt vid utbildning på
grundskole- och gymnasienivå.
Utbildningen vid grundskola och gymnasium styrs i Danmark från centralt
håll. Bestämmelser kring prövning i grundskolan bestäms centralt, medan tillsynen är kommunal. Och i de teoretiska gymnasiala utbildningarna, där mål,
tillsyn och examen är en angelägenhet för Undervisningsministeriet, är den
centrala styrningen ännu mer märkbar. De korta, medellånga och långa eftergymnasiala utbildningarna är däremot i större eller mindre grad präglade av
Jfr. t.ex. Poul Bitsch Olsen og Kaare Pedersen: Problemorienteret projektarbejde – en
vœrktøjsbog, Roskilde Universitets Forlag, 1997.

4

Projektarbete i det danska utbildningssystemet

När man diskuterar införandet av projektarbetet i det danska utbildningssystemet är det nödvändigt att också titta närmare på det danska projektbegreppet.
I danskt sammanhang var professorn i utbildningsforskning vid Roskilde
Universitet (RUC) Knud Illeris bland de första som beskrev projektarbetsformen som ett pedagogiskt arbetsmönster, och RUC var förmodligen den
första danska institution som bestämde att arbetsformen skulle bli obligatorisk.1 Illeris skriver så här:2 ”I Danmark har erfarenhetsbegreppet kommit att
bli centralt i utbildningstänkandet, efter det att ”erfarenhetspedagogiken” från
omkring 1980 utkristalliserade sig som en gemensam beteckning på en rad
pedagogiska strävanden och arbetsmönster, som lägger vikt vid deltagarnas
erfarenhetsutbildning, d.v.s. som ett lärande som bygger på helhet och tar sin
utgångspunkt i deltagarnas förutsättningar, problem och intressen.”
Illeris utvecklar sina tankar om projektarbete på följande sätt:3 ” Liksom
erfarenhetspedagogik är en bred beteckning för en pedagogisk tillgång och
förståelse, är projektarbete en bred beteckning för en pedagogisk praxis eller
ett pedagogiskt arbetsmönster.” Och han fortsätter, att fastän projektarbete
med ökande utbredning har blivit något mycket skiftande, så är det ”några
bestämda kriterier som ska vara uppfyllda, både principiellt och praktiskt”.
Det innebär till exempel att de studerandes erfarenheter från projektarbetet
ska vara användbara i andra sammanhang. Projektarbetet ska också vara problemorienterat, styrt av deltagarna och handledarna ska stödja och visa respekt för deltagarnas mål och aktiviteter. Det är en sådan innebörd i begreppet projektarbete som ligger bakom den följande beskrivningen av de

danska erfarenheterna av projektarbete under de senaste åren. Denna
tolkning är dock inte den enda som gäller i den danska debatten. Utifrån en
annan tolkning4 uppdelas projektarbetet i
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institutionellt självbestämmande, och de har också större eget inflytande på
innehåll och uppläggning.
Teman eller ämnesintegrerade arbeten har en lång tradition i den danska
folkskolan, men juridiskt sett infördes problemorienterat projektarbete först
med folkskolelagen 1993, som innebar en innehållsreform för grundskolan.
Vid den ändringen infördes ämnesintegrerat arbete, som obligatorisk del av
undervisningen i grundskolan i form av en s.k. projektuppgift i den avslutande årskursen, klass 9 och 10. Uppgiften bedöms med ett skriftligt omdöme
och, om den studerande så önskar, med ett betyg. Utbildningsministern fastlägger ramar för den obligatoriska projektuppgiften.

De gymnasiala utbildningarna i Danmark omfattar fyra
självständiga utbildningar:
• Det allmänna gymnasiet, som är det allra största.
• Handelsgymnasiet (hhx), som har ungefär hälften så många studerande som det allmänna gymnasiet.
• Högre förberedelseexamen (hf) som har ungefär hälften så många studerande som handelsgymnasiet (examen som är avslutning på en
tvåårig allmän gymnasieutbildning för vuxna eller unga efter tionde
klassen i folkskolan)
98

• Det tekniska gymnasiet (htx) som är ungefär hälften så stort som
högre förberedelseexamen.

Projektarbetsformen har, som det framgår, prövats på alla utbildningsnivåer i
Danmark, om än i växlande omfattning. Oavsett utformning har den varit
omdiskuterad. Diskussionerna har i stor utsträckning berott på parternas
praktiska erfarenheter, satta i relation till didaktisk tradition, som övervägande har inspirerats av universitetspedagogik. Från Undervisningsministeriet sida har det igenom utvecklingsarbetet samlats erfarenheter, men
en systematisk komparativ klassrumsforskning om projektarbetes ramar och
innehåll på olika undervisningsnivåer föreligger inte ännu. Följande överväganden kan därför endast ses som uttryck för mina personliga intryck och
reflektioner. Detta avsnitt tar sin utgångspunkt i mina erfarenheter från folkskolan och fortbildningen av lärare i Danmark men utblickar kommer även
att göras mot de övriga nivåerna. Vändpunkten i folkskolans utformning av
projektarbetet är projektuppgiften i år 9, som infördes på försök 1993 och
blev obligatorisk den 1 augusti 1996. Förordningen till detta, som är utarbetad med bakgrund dels i folkskolelagens bestämmelser och kommentarerna till lagen, dels i de erfarenheter om projektuppgiftens genomförande i praktiken, som Undervisningsministeriet samlade in före och under
startperioden 1994-96. Förordningen beskriver förhållanden som ämnesval,
problemorientering, produktorientering, arbetsprocess, handledning och bedömning.
I detta givna sammanhanget ska det nämnas att reglerna för projektuppgiftens regler följer principerna bakom problemorienterat projektarbete
som beskrevs i inledningen. Anpassningar till reglerna – i förhållande till
arbetsformens ideologiska grundval – är få och små och oftast motiverade av
ändrade villkor för projektarbetet i skolan sett i relation till universitetens utgångspunkt. Ett exempel på en sådan skolanpassning är således att man slår
fast längden på själva projektperioden, som i folkskolan har lagts fast till 5
vardagar. Det är här fråga om en kortare tidsperiod än de något längre projektperioder som förekommer i postgymnasiala utbildningar.
Det är min uppfattning att det är en hög grad av överensstämmelse mellan bestämmelserna för folkskolans projektuppgift i Danmark och de nya
reglerna för projektarbete i det svenska gymnasiet och i den kommunala
vuxenutbildningen som beskrivs i Projektarbete 2000:20.5 Detta gäller exempelvis en rad punkter med hänsyn till projektarbetets karaktär (s 5): den studerande ska kunna välja ett ämnesområde, avgränsa det, formulera ett problem eller ställa en fråga samt kunna genomföra arbetet inom planlagd tid.
Det gäller också arbetsprocessen som omfattar handledning och kan ske som
enskild uppgift eller som grupparbete samt projektarbetets mål (s. 6), där det
ställs krav på produkt och redovisning. Ännu en likhet är att projektuppgiften är obligatorisk för alla studerande, inte bara de teoretiskt orienterade utan
också studerande vars intressen huvudsakligen faller inom det praktiskt-estetiska området.
5

Projektarbete – kursplan, betygskriterier och kommentarer, Gy 2000:20, Skolverket.

Projektarbete i det danska utbildningssystemet

Förutom de gymnasiala utbildningarna omfattar ungdomsutbildningarna
också de yrkesinriktade utbildningarna (eud).
Ungdomsutbildningarna omfattade 1998 sammanlagt ca 223.200 studerande varav ca 122.500 studerande på yrkesinriktade utbildningar. En avgörande faktor i utvecklingen av de gymnasiala utbildningarnas form och
innehåll är det Utvecklingsprogram för framtidens ungdomsutbildningar, som
Undervisningsministeriet har genomfört under perioden 1997-2001. Genom
utvecklingsprogrammet har projektarbete införts på försök. Det kan antas att
det i förlängningen av denna utvecklingsinsats kommer att ske en rad innehållsreformer, som av försöksrapporterna att döma, kommer att prioritera
användning av projektarbetsformen.
I de danska allmänna gymnasierna förekommer projektliknande arbeten
under varje läsår, men de är inte alltid problemorienterade. Handelsgymnasierna har enligt förordningen projektorienterade fallstudier där IT ingår.
Också det treåriga tekniska gymnasiet har enligt förordningen projektorienterad, ämnesövergripande undervisning.

Problemområden
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Bland skillnaderna är att i den danska projektuppgiften finns kravet på problemorientering obligatoriskt och att redovisningen i första hand är muntlig;
det ingår dock alltid så att säga skriftliga element.
Införandet av projektuppgiften i folkskolan har inte varit utan problem.
Det har påpekats svårigheter och svagheter under tiden, men den övervägande reaktionen från de studerande och lärare har varit glädje över nya
arbetsmöjligheter. Problemområdena, som omtalas i det följande, omfattar
både områden som redan kan sägas ha funnit en tillfredsställande lösning
och områden som fortfarande ställer till med problem.

Att kombinera ämnesrelevans och studerandeintresse

Det finns en rad principiella förhållanden förbundna med projektarbetsformen, som i särskild grad tillgodoser utvecklingen av den studerandes förmåga
att lära. Det gäller bl.a. relevans för undervisningen och intresset hos de studerande, som tillsammans med den problemorienterade synvinkeln är en integrerad del av projektmetoden. Dessa tre faktorer utgör gemensamt underlag
för en experimenterande och undersökande arbetsform, som tar sin utgångspunkt i principer om att de studerande delar lärarens ansvar i valet av undervisningsinnehåll och arbetsformer.
Således dras de studerande in i arbetet med projektuppgiften redan i
valet av huvudämneuppgift. Härvid säkras att de upplever att de är medansvariga för undervisningens innehåll, som de själva har varit med om att
bestämma över. Detta medbestämmande kommer till uttryck genom en
demokratisk klassrumsprocedur, där flera möjliga huvudämnenuppgifter analyseras avseende deras lämplighet som underlag för hela klassens arbete.
Härvid styrks de studerandes upplevelse av medinflytande på valet av innehåll samt förmåga att värdera ett givet stoffområdes värde för lärandet. Detta
ger också den enskilde studerande ökade möjligheter till reflektioner över
eget behov av lärande. Å andra sidan kan det vid den motsatta formen för
tillrättaläggande av arbetet – där läraren på egen hand bestämmer huvudämnesuppgiften kanske uppnås fördelar med hänsyn till säkrande av ämnesrelevans och progression inom ämnet.
Som man ser det är det inte minst de socialpedagogiska sidorna av den
studerandes lärande som tillgodoses genom problembaserat projektarbete.

Kombinationen av kriterierna ämnesrelevans och studerandeintresse kan
sägas vara ett problemområde eftersom bägge begreppen är mångtydiga.
Vilka faktorer medför att ett ämneproblem eller en frågeställning i ett givet
sammanhang kan anses mera relevant än ett annat? I vilket avseende är
ämnesrelevans beroende av progression inom ämnet, hämtat från förståelse
av det universitetsämne eller yrke som ligger bakom skolämnet? Och i vilken
omfattning är begreppet sociologiskt bestämt?
Också intresse hos de studerande är ett begrepp som skiftar. De studerande kan intressera sig för olika saker i sitt liv i skolan, tillsammans med
familjen och på fritiden.

• förhållandet mellan innehåll och projektarbetsform, t.ex. ämnesrelevans, de studerandes intresse, problemorientering och samspel
mellan ämnesundervisning, ämnesintegrering och andra undervisningsformer
• processförhållanden som deltagarstyrning, ansvar för lärande, produktorientering, samarbetsformer och uppgiftsavgränsning
• lärarens handledaruppgift
• värderingsaspekter

Projektarbete i det danska utbildningssystemet

Innehåll

Ämnesvalet för ett projektarbete finns i spänningsfältet mellan ämnets generella relevans för undervisningen och de studerandes intresse för det. Kravet
på relevans för undervisningen medför att ämnes innehåll ska vara centralt.
Detta beror på att projektarbetsformen fordrar fördjupning och att den som
undervisningsform är tidskrävande. Därför måste stora krav ställas på att
uppgiften ger den studerande möjlighet att tillägna sig centrala kunskaper
och färdigheter, som kan användas i andra situationer. Samtidigt är det en
väsentlig sida hos projektarbetsformen att projektet kan stimulera de studerande till egen verksamhet. Detta förutsätter att den studerandes intresse
styr val av uppgift samt arbets- och uttrycksformer. De studerande måste utifrån sina personliga erfarenheter kunna känna igen väsentliga sidor av ämnets problemställning. Detta bör därför på ett eller annat sätt ha relation till
deras omvärldsuppfattning, så att läroprocessen kan ta avstamp i det kända.

Det rör sig särskilt om
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Dessa aspekter är svåra att hantera i traditionellt upplagd undervisning men
av stor betydelse för att utveckla den studerandes lust att lära mer. Härtill
kommer att den studerandes självständiga uppläggning av arbetet tillgodoser
utvecklingen av personliga inlärningsstrategier, vilket på längre sikt förväntas
kunna mer än kompensera för den något långsammare och inte helt systematiska organisationen av stoffet som projektarbetsformen föranleder.
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Utifrån ett snävare betraktelsesätt kan man säga att endast livet i skolan hör
hemma inom skolans undervisningsramar, men den inställningen överensstämmer inte med det danska utbildningssystemets uttalade syn på bildning,
som för den enskilde individen har en allsidig personlig utveckling som mål.6
Det man i den danska kontexten, enligt min uppfattning, inte var tillräckligt
uppmärksam på i början var, att projektuppgiften är en obligatorisk del av
undervisningen. Arbetet med projektuppgiften ska därför uppfylla samma
kriterier som all annan undervisning, nämligen bidra till lärande som faller
inom folkskolelagens ramar, som det anges i lagens syfte.
Många lärare var i början inte beredda på en diskussion med de studerande om deras val av uppgift, och de gav efter, när de studerande framförde
att de hade valt sin uppgift utifrån eget intresse, som de menade att läraren
inte hade rätt att kritisera. Sådana omständigheter har bidragit till många
ämnesval, som inte har varit av tillräckligt god kvalitet, om man bedömer utifrån didaktisk synvinkel.
Det är dock mitt intryck att lärarna i dag med större självklarhet kräver
dokumentation av de studerande för deras ämnesval och den inlärning det
kan leda till, och att de studerande inte i allmänhet ifrågasätter lärarnas rätt
att gå in på denna punkt. Detta beror antagligen på att de studerande tidigare under skoltiden har haft erfarenheter av för ”tunna” ämnen och därför
förstår att val av ett produktivt ämne kräver research i förväg med hänsyn
bl.a. till stoffets relevans och tillgång på kvalificerat material.
102

Att hålla fast vid det problembaserade lärandet

Folkeskolelovens §1. Folkskolans uppgift är att i samarbete med föräldrarna främja elevernas inlärning av kunskaper, färdigheter, arbetsmetoder och uttrycksformer, vilka medverkar
till den enskilde elevens allsidiga utveckling

6

Stk 2. Folkskolan skall försöka att skapa sådana ramar för upplevelse, skaparglädje och fördjupning, så att eleverna utvecklar självkänsla, fantasi och lust till att lära, således att de uppnår tillit till egna möjligheter och bakgrund till att ta ställning och handla.
Stk 3. Folkskolan skall få eleverna att känna sig förtrogna med dansk kultur och bidra till deras förståelse för andra kulturer och människans samspel med naturen. Skolan förbereder
eleverna för medbestämmande, medansvar, rättigheter och skyldigheter i ett samfund med frihet och folkstyre. Skolans undervisning och hela vardag må därför bygga på åsiktsfrihet, lika
värde och demokrati.

Projektarbete i det danska utbildningssystemet

Projektuppgiften i Danmark ger på grund av bestämmelserna ramar för problembaserad inlärning. I denna undervisningsform är problemformuleringen
styrverktyg för hela arbetsprocessen. För att kunna uppfylla denna funktion
måste en produktiv problemformulering omfatta minst tre moment i projektet:
för det första utgångspunkten för ämnesval och därtill de två ytterpunkter, som
anger problemställningens spänningsfält, det vill säga det område som arbetet
med uppgiften måste täcka.
I startfasen ska problemformuleringen således tydliggöra den centrala
delen av projektarbetet. Under processens gång är den en spegel för

handledningen, som både de studerande och lärarna kan stämma av arbetsprocessen mot. Slutligen anger den i slutfasen området för och riktningen mot
projektets slutsats eller resultat. För många lärare är det emellertid fortfarande
en oavklarad fråga hur man kan arbeta problemorienterat i praktiken och hur
undervisningen kan organiseras, så att de studerande inser värdet av problemformulering som ett styrningsredskap.
En ständigt återkommande lärarfråga vid utformningen av problemformuleringar är hur lång en god problemformulering kan och bör vara.
Å ena sidan ska kraven ovan tillgodoses, å andra sidan ska formuleringen vara
överskådlig och klar. Kravet på överskådlighet uppfattas av några på det sättet
att en problemformulering rent språkligt inte kan bestå av mer än en
enkel mening. Men denna uppfattning är för rigid och innebär en språklig
tvångströja, som det inte finns någon anledning att tvinga in sig själv i. Samtidigt är det en allmän uppfattning, att det är viktigt att problemformuleringen
inte är för omfångsrik och detaljerad, för då blir det omöjligt att koppla ihop
resultat med projektformuleringen.
Processen att sätta ord på problemställningen i en projektuppgift är inte
någon lätt sak. Den inbjuder lätt till formalism. Det är därför viktigt att göra
sig själv och de studerande uppmärksamma på att det finns många sätt att uttrycka samma sak på. Det är inte ett bestämt uttryckssätt som är det riktiga i
varje situation. Arbetet med problemformuleringen får inte innebära att de
studerande upplever att de på grund av lärarnas åsikter eller språkliga formalism förlorar ägandet av sina egna projekt. Det viktiga är att handledaren
stöttar de studerande i arbetet, så att problemformuleringen i praktiken kommer att uttrycka en central, aktuell problemställning och ett antal uppskattningsvis ändamålsenliga lösningsmöjligheter.
Kravet att arbeta problemorienterat har också i Danmark medfört en
diskussion hur man kan säkra att projektarbetsformen inte blir akademisk och
därmed utesluter vissa studerande. Det kan till exempel vara de studerande i
folkskolan som inte är så studiemotiverade eller de studerande i gymnasiet
som inte är intresserade av vidare studier på högskola och universitet.
Debatten har bl.a. rört sig om lässvaga studerande, studerande med allmänna
inlärningssvårigheter samt tvåspråkiga studerande med danska som andraspråk. Diskussionen har i någon grad varit präglad av att lärarna för dessa
studerandegrupper, innan de närmare bestämmelserna om projektuppgiften
slogs fast, hade förväntningar om att projektarbetsformen med sin produktinriktning särskilt skulle lämpa sig för de praktiskt orienterade studerande.
Från centralt håll beslöt man emellertid att projektarbetsformen skulle gälla för
hela studerandegruppen och höll fast vid kravet att projektet skulle ta sin utgångspunkt i en eller flera problemställningar.
För arbetet i praktiken har det medfört en ökad medvetenhet bland lärarna om att problemställningar inte uteslutande kan bearbetas genom formaliserade språkliga analyser utan också genom till exempel experimenterande aktiviteter. Vid planeringen av projekt med dessa grupper av studerande har man
valt att prioritera mycket handledning med språkligt stöd, en analysfas som är
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präglad av praktiska experiment och fokus på produkten, där till exempel argumentation och dokumentation nära knyts till val av material och process.
Det har visat sig att lärare ibland underlåter att ta ställning till om de studerande har valt att sätta igång med ett ämnesarbete och inte i stället för ett
projektarbete. Man håller sig fast vid att det är angivet några ämnesområden
och märker inte att det inte är fråga om en problemställning. Konsekvenserna visar sig emellertid i de studerandes resultat. En saknad problemställning blir således ofta synlig, när projektresultatet får en refererande karaktär.
En beskrivande framställning av vad andra har tyckt under olika tider är ett
typiskt sätt att lösa en uppgift i ett ämne. Ett rent beskrivande resultat hör
inte hemma i problemorienterad undervisning, där den studerandes tankeverksamhet och ställningstagande är det viktigaste målet för undervisningen.
En refererande uppgiftslösning med en liten eller ringa förekomst av undersökande, analyserande, experimenterande och värderande moment måste
alltså betecknas som otillräcklig i projektsammanhang.
När problemformulering således måste sägas vara ett av de tyngsta problemområdena i samband med projektarbete, har det bland annat sin rot i
att många lärare inte har egna erfarenheter av att arbeta problemorienterat.
Det står främmande inför denna arbetsform och kan därför varken urskilja
brister och svårigheter i de förslag till problemformuleringar som de ställs inför eller prestera konkret handledning om vad det ska till för att utforma en
god problemformulering. Det finns således alltjämt behov av kompetensutveckling på detta område.

Begreppet projektämneskunskap är relativt nytt i Danmark. Kunskap i de
vetenskapliga ämnena – det vill säga val av innehåll och arbetsmetoder i
ämnen på det humanistiska och naturvetenskapliga området, är däremot välkända och renodlade under hela 1900-talet. Det är tradition att denna ämneskunskap mäts genom traditionella examina. De praktiska ämnenas ämneskunskap, det vill säga innehåll och metoder som ingår i yrkesutbildningarna,
har sitt ursprung i hantverkstraditioner. Dessa kan beskrivas och mätas enligt
hantverksmässiga tillvägagångssätt. De estetiska ämnenas kunskapsinnehåll –
bildkonst och musik – mäts på sätt och vis med konstnärlig måttstock.
Men projektämneskunskap kan inte visa fram en formaliserad beskrivning av delelement och det finns ingen formell måttstock för denna ämneskunskap. Projektämneskunskapen karakteriseras av sitt fokus på problemlösande beteende inom både ämnesinriktade och samarbetsrelaterade områden
och på den arbetsprocess som leder fram till en färdig produkt. I ett modernt
västerländskt samhälle är projektkunskaper av utomordentligt stor betydelse
för den studerandes förmåga att tillägna sig inlärnings- och arbetsstrategier,
som har ett bruksvärde utöver skolsituationen, inte bara i den studerandes
framtida utbildning men också i en senare arbetssituation.
Samspelet mellan ämnesinriktat och ämnesintegrerat arbete är fortfarande ett av de områden där projektarbetsformen i dansk kontext inte är tillräckligt belyst. Det finns behov av aktionsforskning där ”best-practice-exempel” inom åtskilliga ämnes- och utbildningsområden kan tjäna som inspiration för undervisningspraktiken.

Samspel mellan ämneskunskaper och ämnesintegrering

Samspel mellan projektundervisning
och annan undervisning
Ännu ett problemområde i danskt sammanhang är sammanlänkningen av
perioder med projekt och perioder med annan undervisning. Projektarbete är
i den danska folkskolan en arbetsform som ska ingå i växelverkan med andra undervisningsformer under hela undervisningstiden, medan projektuppgiften är en del av undervisningen under den sista halvan av 9 klass, som utgör avslutning på folkskolan. Oavsett om projektperioder avlöses av fortsatt
undervisning i samma skolform eller av övergång till andra utbildningsformer, bör det vara tal om fortsatt lärande. Det gäller också om den studerande
lämnar utbildningssystemet för arbetslivet, eftersom det också här är fråga
om lärande. Problemställningen, som är speciellt synlig i den förstnämnda
situationen, har i Danmark gett upphov till debatt. Erfarenheter visar att det
inte är särskilt svårt att definiera var de studerande befinner sig i sin kunskapsutveckling vid slutet av den perioden som ligger före en projektperiod.
Man är någorlunda kapabel att bedöma en studerandes kunskaper i ämnet
innan man sätter igång med ett projektarbete. Under projektperioden arbetar
emellertid många studerande självständigt, och det är en stor skillnad på ämnen som olika studerande eller grupper av studerande arbetar med. Därför
är spridningen med hänsyn till nyförvärvade kunskaper, färdigheter,
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Projektarbetsformen anklagas ibland för att skolans professionella undervisning skulle prioriteras lägre, men den ger i gengäld möjlighet till fördjupning
i ett mindre sakområde. Ämneskunskapen utmanas också på andra sätt i vår
tids utbildningssystem, t.ex. i form av globaliseringstendenser och den överväldigande informationsmängden, som är ett resultat av senare års teknologiska utveckling.
Begreppet ”kärnämneskunskap” har därför satts i centrum för Undervisningsministeriets utbildningsredogörelse 2000. I avsnittet
Projektfaglighed/problemorienteret lœring och systemfaglighed heter det om
lärande genom projektarbetsformen (s. 80) ”att projektpedagogiken har den
intentionen att utforma en ny form för ämneskunskap, som man kallar ”saklig ämneskunskap”. Härmed markeras det att ämnet träder till sidan för saken, så att den bättre kan bli synlig. Och man fortsätter: ”Det är en konsekvens av denna pedagogik att ämnena (i traditionell mening) kommer i
andra hand, där de fungerar som stödämnen, när projektets problem ska
lösas.” Men samtidigt understryks nödvändigheten av att ”den traditionella
ämneskunskapen, systemkunskapen inte försummas”, och att ämnesinriktad
specialisering kanske särskilt inom tekniska utbildningar är en förutsättning
för tvärvetenskap av hög kvalitet.
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Processkompetenser
En av de viktiga dimensionerna i ett projektarbete är att arbetsprocessen
främjar en rad samhällskompetenser hos den enskilda studerande. De studerande ställs här inför krav på självständigt tänkande och handlande, som avspeglar de villkor som senare kommer att möta dem i arbetslivet. Under projektarbetet kommer de att utveckla
• förmåga till egen planering av en konkret arbetsuppgift, där till exempel kravet på att göra en produkt färdig inom givna tidsramar upplevs
som helt konkret
• samarbetsförmåga, eftersom projektet ofta är organiserat som grupparbete
• erfarenhet av konfliktlösning genom tillfälle att få pröva ut konfliktlösningsstrategier i praktiken
Danska erfarenheter av att de studerande prövar detta inom ramen för undervisningen uttrycks bl.a. i Utbildningsredogörelse 2000 (s. 48-49) ”Det är ingen
överdrift att beteckna demokrati som utbildningssystemets centrala värdegrund; men denna värdegrund finns inte som ett ämne utan är inarbetat i aktörernas självförståelse, som en del av det institutionella livet. Man lär sig inte
demokrati genom deduktion eller instruktion utan genom att deltaga i ett
produktivt samspel med andra, där man å ena sidan upplever att tas på allvar
med egna åsikter, hållningar och erfarenheter och å den andra sidan är tvungen att vara öppen för andras hållningar och acceptera konsekvenserna av gemensamma beslut.”
Projektarbetsformen ger tillfälle till att utveckla sådana processkompetenser. De studerande får autentiska och trygga ramar för att genom produktorientering och ämnesavgränsning bearbeta ett sakorienterat innehåll. På grund
av att arbetet sker i grupp och att deltagarna tillsammans ska styra arbetet så
lär de sig hantera relationer. Den danska uppläggningen av projektarbete ger
inte direkt kontakt med arbetslivet. Kontakt med arbetslivet sker i stället under
praktikperioder, där den studerande tillbringar en del av sitt arbete på en relevant arbetsplats och genom så kallade brobyggningsaktiviteter, där den studerande under en del av undervisningstiden uppehåller sig på överbyggningsutbildningar, som ingår i den studerandes planer om fortsatt val av utbildning.
Den svenska ordningen med medbedömare förekommer i danskt sammanhang i postgymnasiala utbildningar och yrkesutbildningar. I danska postgymnasiala utbildningar och i yrkesutbildningar förekommer att externa medbedömare från arbetslivet granskar de studerandes projektarbeten.

Deltagarstyrning och medansvar för lärande
Principen om deltagarstyrning spelar en väsentlig roll för att uppfylla den del
av projektarbetet som syftar till utveckling av demokratiska kompetenser hos
den enskilde studerande.
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arbetsformer och uttrycksformer betydligt större efter en projektperiod, när
ny och oftast klassorganiserad undervisning sätter in.
Det är krav på att ämnesintegrerad undervisning ingår som ett led i klassens
samlade arbete och inte bara fungerar som en andningspaus i den vanliga
undervisningen. För att utbytet av både det ämnesinriktade och det ämnesintegrerade ska kunna bli optimal för den enskilde studerande är det viktig
som lärare vara uppmärksam på samspelet mellan den vanliga undervisningen och de ämnesintegrerade projekten. Projekten får inte vara lösrivna öar i
inlärningsförloppet, utan de bör med hänsyn till både innehåll och arbetsmetoder hänga ihop med både undervisningen före och efter projektperioden.
Om projektarbetet genomförs i slutet av utbildningen, vilket torde bli vanligast på gymnasiet i Sverige, så bör detta inte vara något stort problem. Samtidigt bör projektarbetet ingå i sitt programsammanhang och vara meningsfullt för den studerandes fortsatta studier eller yrkesliv.
Det är viktigt att handledare och de studerande har klarlagt var de studerande befinner sig i sin kunskapsutveckling innan projektet sätts igång. I den
danska folkskolan har det även visat sig viktigt att få klarlagt och formulerat
vilket stoff som de studerande ska tillägna sig under projektperioden. Denna
inlärning av stoff består i ämnesinriktad och ämnesintegrerad undervisning i
kombination avmed aktivering av det hittills inlärda och erövring av nytt vetande. Först när en periods lärande är fastslaget och formulerat, kan det inlärda ingå som en operationell del av grundvalen för den följande undervisningen, oavsett hur denna läggs upp.
Det kan innebära vissa svårigheter att konkretisera en ny gemensam utgångspunkt för den kommande periodens lärande. Är det inte omedelbart givet var den efterföljande perioden kan ta sin utgångspunkt, kan det vara
frestande för lärarna att vända sig till perioden före projektet och börja där
man stannade då. Att detta inte kan kallas en tillfredsställande lösning, sett ur
ett utbildningsekonomiskt perspektiv, beror på att projektperioderna inte integreras i studieplanen utan utgör ett tomrum i planeringen. Det ingår inte
progression i lärandet och projektperioderna riskerar att fungera som pauser
eller raster i undervisningen, som på det sättet i praktiken kortas av, därför
att projektperiodernas möjligheter till lärande inte utnyttjas.
En av framtidens utbildningsmässiga utmaningar är hur man kanska
kunna etablera sammanhang mellan projektundervisningen och den övriga
undervisningen. Genom att säkra sammanhang både före och efter ett projekt kan de två arbetsformerna förhoppningsvis fås att komplettera och utveckla varandra. Detta sägs mot bakgrund av en föreställning att ämnesintegrerad undervisning utan kunskaper i ämnen löper risk att sluta i sysselsättningsterapi, medan ämnesinriktad undervisning utan ämnesintegrering kan få
som ofrivillig konsekvens att verka hämmande på de studerandes helhetsförståelse.
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I Danmark uppfattats deltagarstyrning av projektarbete ibland som ett problemområde. Det beror ofta på att deltagarstyrning förväxlas med principen
om ansvar för eget lärande, där den studerande själv får det fulla ansvaret för
läroprocessen. Men en deltagargrupp består inte endast av de studerande.
Gruppen omfattar också läraren och detta förhållande kräver att läraren
deltar aktivt i processen och inte bara lutar sig tillbaka och iakttar förloppet
utan att gripa in när det krävs.
Deltagarstyrning omsatt i praktik betyder alltså att deltagarna med handledning i gemenskap, de studerande och handledare tillsammans, har ansvar
för styrningen av projektet eller undervisningen. De studerande har således
ägandeskapet, men de står inte ensamma till svars för att realisera projektet.
Deras del i ansvaret tvingar dem t.ex. att söka upp och hålla fast vid handledaren och säga ifrån om de upplever att processen är på väg bort från deras
problem- och intresseområden.
Det var nämligen på detta område som det under projektuppgiftens första tid fanns problem, eftersom några lärare höll sig i bakgrunden när det
gällde att och inte ville lägga sig i de studerandes arbetsprocess. Denna hållning kan ses som ett utslag av lärarens tolkning av handledningsuppgiftens
art och innehåll. Det finns dock efter de första årens debatt nu en klarare
uppfattning bland lärarna om handledningen som en aktiv del av undervisningen.
108
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• att summera väsentliga moment i arbetsprocessen,
• att göra klart för sig vad de enskilda grupperna arbetar med,
• att få insikter i deras arbetsmöjligheter och arbetsresultat,
• att hålla fast vid idéer och synvinklar som är värda att arbeta vidare
med,
• att göra anteckningar om elevernas arbete som kan användas vid den
skriftliga värderingen.
Lärarloggboken kan dessutom rymma scheman över var läraren finns tillhands och iakttagelser om gruppernas arbete och också de svårigheter de råkar ut för. Den utgör en värdefull del av bedömningen av de studerandes arbetsprocess.
Lärares handledningsstrategier bör utvecklas med utgångspunkt från
deras iakttagelser av den studerandes prestation. Handledningssituationen
innebär nära kontakter mellan den studerande och lärare och det är
situationer där personliga sympatier och antipatier kan färga lärarens handledning. Det är självklart att det är en tydlig uppgift för läraren att förhålla
sig professionell till alla studerande i klassen, men erfarenheter visar att det
kan vara svårt att koncentrera sig helt på den studerandes arbetsinsats,
kanske därför att samarbetsrelationer spelar så stor roll i projektarbetsprocessen. Iakttagelsepunkter måste relateras till bland annat den studerandes användning av ämneskunskaper, disponering av tid inom ramarna,
val av material och arbetsmetoder och samarbetsrelationer, hit räknas till
exempel kreativitet, kommunikation, hjälpsamhet och förmåga att hålla ord.
Erfarenheterna från Danmark visar att många iakttagelser av studerande
sker på ganska bräckligt underlag. Det finns därför behov av mer strukturerad fortbildning i handledning, så att handledningsuppgiften professionaliseras vad gäller verktyg och handlingssätt

Gruppsammansättning och gruppsamarbete
De flesta anser grupparbetsformen vara den arbetsform som ger de studerande de bästa möjligheterna både för innehåll och samarbete. Denna arbetsform möjliggör konstruktivt samspel under arbetet i processen, genom
att eleverna i gruppdiskussioner kan vända och vrida på påståenden och
överväganden och ta ny ställning till synpunkter. Det är vanligt med undervisning i gruppstorlekar på 3-4 studeranden, men i den praxis som har
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Produktorientering som princip ställer krav på att man är i stånd att planlägga sin egen arbetsprocess. Detta tillsammans med deltagarstyrningsprocessen sätter de studerande i en autentisk situation, där de på egen hand
prövar om de kan planera en sådan process. Enligt erfarenhet visar det sig
att många studerande underskattar produktens omfång och den tid det tar att
genomföra projektet.
Det är inte alltid möjligt att i klassrumssituationen skapa autentiska ramar
för erfarenhetsutbildning, men vid projektarbete är det ändå de studerande
som beslutar om arbetsform, produkt och redovisningsform med läraren som
handledare. De tidsmässiga ramarna för projektarbete i folkskolan är givna
på förhand, eftersom det mesta av research och hela produktionen ska
genomföras på fem dagar. Produkten och tidsplaneringen måste avpassas
härefter. I synnerhet de mest ambitiösa studerande upplever att tiden inte alls
räcker till för att genomföra det de gärna vill.
Det bör i handledningen tas hänsyn till de studerandes olikheter. Några
studerande behöver hjälp för att strukturera uppgiften, andra för att reducera
sina visioner och andra åter för att syfta lite högre än de först hade tänkt sig.
Loggboken är till god hjälp för de flesta studerande. Loggboken för studerande förs, därför att de studerande ska kunna behålla överblicken över
arbetsprocessen. Den är därmed ett viktigt hjälpmedel för att hålla fast vid de
studrandes styrning av arbetet. Loggboken ska tas på allvar, och det skall

avsättas tid att föra den, för annars blir den värdelös. Den bör läsas av
lärarna varje dag under den tid projektet genomförs och den bör få regelbundet gensvar, som differentieras utifrån den enskilde studerandes situation.
Danska erfarenheter visar, att det inte bara är de studerande som har glädje
av att föra dagbok i projektuppgiften. Många lärare finner att en lärardagbok
är ett nyttigt kommunikationsmedel mellan de lärare som är knutna till klassens projekt. Syftet med lärarloggboken är bland annat:
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Att kunna avgränsa uppgiften
Det kan kanske förefalla överraskande, men är en dansk erfarenhet att slå
fast och avgränsa en uppgift eller ett ämneproblem, oavsett om det finns ett
huvudämne gemensamt för en hel klass eller det är fråga om en deluppgift
Avgränsning är en väsentlig förutsättning för fördjupning i ett lyckat projektarbete. Det finns vid projektarbete talrika exempel på ämnen som är så omfångsrika att bara en ytlig behandling är realistisk, närom man tar hänsyn till
den begränsade arbetstiden. Erfarenheter har visat att de studerande har behov av stöd och uppmuntran av läraren för att förstå både att avgränsningen
av uppgiften är nödvändig och hur den kan genomföras, så att uppgiftens
centrala fokus bevaras. Frågan om uppgiftsavgränsning är alltjämt ett

problem i undervisningen på många håll men samtidigt ett kärnområde i
vilket projekt som helst. Man kan därför också se på problemet som ett nödvändigt led i alla undervisningsförlopp, vare sig det är tal om bokliga eller
praktiska projekt. Det som är annorlunda när det rör sig om projektarbete är
kanske bara att den avgränsning som läraren vid traditionell kursinriktad
undervisning själv gör vid planeringen av undervisningen istället vid projektarbete – med hänvisning till principen om deltagarstyrning – ingår i en
arbetsprocess, som är gemensam för de studerande och lärare.

Lärarens handledningsuppgift
Handledning är ett kärnområde i varje projektarbete, och det är därför
viktigt att den enskilde läraren har grundkunskap om handledningens innehåll och verkningssätt. Handledning bör generellt ha en frågande, stödjande
och förslagsställande funktion, där lärarna med respekt för de studerandes
personliga gränser och ägande av projektet försöker att hjälpa till med
klarläggande. Det är handledarens huvuduppgift att hjälpa de studerande att
säkra projektets röda tråd och binda samman lösa ändar. En grundläggande
förutsättning för ett bra projektförlopp är att de studerande själva klarar att
planlägga och styra arbetsprocessen. Lärarnas funktion bör därför inte vara
att ge facit. De flesta studerande klarar att arbeta självständigt, men några
måste dock bli tillsagda att de skall söka hjälp hos läraren, när de behöver
det.
Handledaren ska medverka till att göra de studerandes projekt realiserbara
men inte jordbundna och således bidra till att konkretisera den studerandes
val av ämne, produkt och problemformulering. Handledarfunktionen kan inte
vara densamma gentemot alla studerande. För några studerande står projektet
klart nästan från början. Handledarens roll är att stötta de studerande, så att
de rör sig åt rätt håll samt att bistå med konkreta problemställningar utifrån
fakta. Vid andra tillfällen kan det vara behov av en mer aktiv handledarroll.
Handledningsprocessen för den studerande och läraren närmare samman än
de flesta andra undervisningsformer, och relationen mellan parterna spelar på
gott och ont en större roll. Därför har några skolor försökt sig på en organisatorisk ordning, där de studerande väljer en eller flera handledare bland
lärarna. Ordningen fungerar bäst när projektperioden är samtidig i flera klasser, så att det finns möjlighet att välja handledare bland ett större antal lärare.
Enligt erfarenhet visar det sig att en del studerande föredrar två till tre handledare. I Danmark har grunden för val av handledare varit ämnesorienterad, i
och med att man söker tillgodose de studerandes val av uppgifter genom att
de som handledare kan välja den av projektlärarna som har bäst ämnesteoretisk bakgrund för det pågående arbetet.
Handledningens innehåll beror på att läraren har kunskaper som den
studerande har användning för att tillägna sig, medan förmedlingen av
handledning bygger på lärarens personliga trovärdighet. I handledningsprocessen kan lärare och de studerande komma så tätt på varandra, att den
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utkristalliserat sig vid projektuppgiften, har par blivit den mest utbredda
gruppstorleken. Erfarenheter pekar dock på att två personer kan vara för få i
en grupp. Då säkras inte alltid den nödvändiga diskussionen om projektuppgiften. I grupper på tre kan en deltagare vara överflödig större delen av tiden, medan det i grupper på fyra eller flera kan vara en tendens till att uppgifterna bara fördelas mellan gruppens medlemmar, utan att det avsätts tid till
gemensamma diskussioner, som är nödvändiga för en samordning av arbetet.
Ett viktigt led i projektarbetsprocessen är att handleda de studerande om
bildandet av funktionsdugliga grupper, för det är gruppens sammansättning
mer än dess storlek som är avgörande för om en grupp ska kunna arbeta tillsammans. Sammansättningen av grupper bör ta sin utgångspunkt i de studerandes intresse för de enskilda uppgifterna, samtidigt som grupperna sätts
samman så att de är förhållandevis homogena. Det ger inte ett gott utvecklingsklimat att de studerande först bestämmer vem de skall vara tillsammans
med och därefter vad de ska göra. Ett sätt att realisera ett konstruktivt grupparbete kan bestå i att dra in de studerande i en öppen dialog om kriterier för
sammansättning av grupper och arbetsprocess.
Vid gruppernas sammansättning krävs det särskild uppmärksamhet från
handledarens sida om det i det aktuella fallet är försvarligt att svaga studerande arbetar tillsammans med starka. I den danska grundskolans projektarbete, som genomförs under en vecka, har det visat sig att handledaren vid
minst två tillfällen måste följa arbetsprocessen nära för att säkra, att det är
fråga om lärande för alla studeranden och att inte den svaga studerande varje
gång blir hänvisad till de mer rutinartade uppgifterna.
Att forma grupper är enligt danska erfarenheter en svår punkt, som kan
ge anledning till konflikter också i så kallade bra klasser. Vid utsikten att
komma i en grupp med kamrater som man inte önskar att arbeta med sviktar toleransen. Man vill inte heller ”släpa runt på” kamrater, som man inte
tycker lever upp till ens egen kunskapsstandard. Det är därför en mycket viktig handledaruppgift att ge råd om en god gruppbildning men att inte bestämma den för den studerande. Också på detta område saknas i dansk
kontext klassrumsforskning.

111

skolversantologi0503NYAST.qxp 02-05-06 17.20 Sida 112

112

Värderingsaspekter
Den danska projektuppgiften har värderingsaspekter som överensstämmer
med de svenska bestämmelserna. I bägge länderna ska det göras en bedömning. För projektuppgiften i Danmark gäller att den studerande – om han eller hon önskar det – kan få betyg enligt 13-skalan, den vanliga bedömningssskalan från 8 klass och framåt. Erfarenheter har visat att de studerandes intresse för att få en bedömning av projektuppgiften och att få den inskriven i
slutbetyget är mycket stor och relativt konstant.
Men samtidigt har man också öppnat för nya, mer berättande bedömningsformer, vilket har utkristalliserat sig i fastläggande av ramar för den så
kallade ”breda, skriftliga bedömningen”. Detta har ställt danska lärare inför
en stor utmaning. Man har tidigare känt till att det skulle utarbetas uttalande
eller rekommendationer om de studerande, och det görs fortfarande efter anmodan från de studerande eller föräldrarna. Dessa uttalanden har inte behövt
leva upp till kravet att ta upp också mindre vällyckade förhållanden. Men
vid projektuppgiften är det fråga om en värdering, och då måste positiva och
negativa förhållanden tas upp och sammanvägas i bedömningen.
Bedömningsförhållandena vid projektuppgiften åstadkommer att man
kan säga att den utan att vara en egentlig prövning dock har provliknande
karaktär. Därför är bestämmelsen också beroende av generella utvärderingskrav med hänsyn till validitet och reliabilitet. Provs validitet delas ofta
upp i fyra undergrupper, av vilka det i folkskolan särskilt läggs tonvikt på de
tre första:
• Innehållsvaliditet, dvs. om prövningen omfattar ett representativt urval
av den undervisning som ägt rum.
• Begreppsvaliditet, dvs. om prövningen nu också mäter de kunskaper
och färdigheter den har som syfte att mäta.
• Företeelsevaliditet, dvs. om prövningen upplevs som meningsfull och
relevant av de studerande
• Förutsägelsevaliditet, dvs. om prövningen kan säga något om i vilken
utsträckning den studerande kan klara en kommande utbildnings krav.
Också reliabilitet, d.v.s en prövnings pålitlighet, spelar stor roll för dess giltighet. I Danmark har man försökt styrka reliabiliteten bl.a. genom censorer,
rättningsvägledningar, poängfördelningslistor och omräkningstabeller.
Validitets- och reliabilitetshänsyn är inte oproblematiska i samband med projektuppgiften. Generellt kan man säga att projektuppgiftens möjligheter att
genom undervisning tillgodose den enskilde studerandes erövrande av centrala innehålls- och processkompetenser säkrar en hög validitet. Men det kan
inte förtigas, att reliabilitetsförhållandena inte är säkra i samma utsträckning.
Detta gäller särskilt för den breda skriftliga bedömningen som i projektförordningen beskrivs sålunda:
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vuxnes funktion som förebild blir en avgörande förutsättning för den studerandes arbete. Man bör som handledare därför vara uppmärksam på att
under hela projektförloppet upprätthålla ett professionellt undervisningsförhållande, och att man som handledare inte läser in sina personliga reaktioner i de studerandes. De studerande bör därför ha möjlighet att gå till andra
vuxna än de närmaste handledarna, t.ex. bibliotekarien eller andra lärare.
Vederbörande kan kanske också lättare förmå sig att säga sanningar, när
situationen kräver det.
Man bör som handledare känna till konsten ”att hålla sig utanför”.
Annars finns det risk att några studerande mer eller mindre kritiklöst övertar ens idéer och förslag. Den studerandes ämneskunskaper och personliga
förutsättningar medverkar till om de kan och vill ta emot lärarens handledning. De studerandes gränser är olika, och handledningen bör avpassas efter
det. Det är viktigt att vara uppmärksam på de små signalerna, eftersom man
annars riskerar att de studerande låter läraren överta ägandeskapet till uppgiften. Handledning är således en balansgång mellan råd och press. Det är
en hårfin skillnad mellan att skissera upp konsekvenser, så att de studerande
inser motiven för handledningen - och att uttrycka sig på ett sådant sätt att
ens uttalande uppfattas som begränsningar eller hot.
Handledaren måste rikta särskild uppmärksamhet på de studerande som
inte kommer av sig själva för att få rådgivning, när de behöver det. I
Danmark har det visat sig lämpligt att dessa studerande utför största delen
av sitt arbete i skolan under projektveckan, för då har lärarna möjlighet att
följa arbetsprocessen och gripa in efter behov. När enskilda studerande
sviker i gruppsammanhang, bör man på samma sätt vara uppmärksam på
om det är möjligt för dem som är kvar att ta hand om uppgifterna i stället
för den studerande som undandrar sig arbetet.
Handledning anses i Danmark fortfarande vara ett problemfyllt område.
Orsaken är förmodligen att detta arbetssätt hittills i någon grad har varit förbehållet särskilda områden inom utbildningssystemet, t.ex. yrkes- och utbildningshandledning. De flesta lärare hade i och med att projektarbetet infördes i det danska utbildningssystemet inte egna erfarenheter av handledarfunktionen att falla tillbaka på, och många föredrog en tillbakadragen hållning för att inte bromsa de studerandes styrning av sitt eget arbete. Efter de
första erfarenheterna av att arbeta som handledare har hållningen dock förändrats. Man har insett att det är tal om en undervisningssituation, och att
lärarnas uppdrag här är att bidra på bästa möjliga sätt till de studerandes
lärande. Även om man således kan säga att det har skett en erfarenhetsbaserad vidareutveckling i uppfattningen av lärarnas handledningsuppgift,
finns det fortfarande ett betydande behov av fortbildning och kursverksamhet om handledningsstrategier.
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”Det skriftliga uttalandet är en värdering av
• uppgiftens ämnesteoretiska innehåll; hit hör
i vilken utsträckning den studerande kan visa
upp baskunskaper och basfärdigheter inom
flera ämnen och visa förmåga till överblick
över centrala stoffområden,
• arbetsprocessens olika faser; hit hör den
studerandes fördjupning i ämnet, den
studerandes samarbete med andra samt den
studerandes planläggning, insamling av
information och bearbetning av ämne,
• produkten; hit hör uttrycksformen och
redovisningsformen, sammanhanget mellan
det innehåll den studerande sysslar med, den
studerandes arbetsform, den färdiga produktens
uttrycksform och förmedlingen av produkten.”
När värdering av projektuppgiften kan sägas vara ett problem beror det primärt på fyra förhållanden:
• För det första varierar produkterna i innehåll och form mycket mer än
vid prov, då det område man ska prövas i ska ha valts ut på sådant
sätt att svårighetsgraden är någorlunda jämn och där provformen är
densamma för alla i klassen. Det har trots detta dock visat sig att betygssättning på projektuppgiften enligt 13-skalan resulterar i något som
är starkt besläktat med en normalfördelningskurva och i stort sett motsvarar ämnenas betygsfördelningar.
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• För det tredje sker de flesta redovisningar i grupp. Det är oftast tal om
en rollfördelning som de studerande av handledaren uppmanas att

Bekendtgørelse nr. 495 af 31.5. 2000 om Folkeskolens afsluttende prøver mv. og om
karaktergivning i folkeskolen.
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• För det fjärde kan det uppstå konflikter mellan lärarens handledaroch bedömarroll. Som handledare ska läraren vara den studerandes
kunniga, lojala, inspirerande och kritiska sparringpartner. Som bedömare ska läraren mäta och väga den studerandes prestation. Dessa
funktioner är inte alltid förenliga. Det är till exempel inte okänt att
läraren under handledningens gång kan göra den studerande uppmärksam på olika aspekter på uppgiften, som den studerande efter avslutat övervägande väljer att inte ta med. Hur går det med lärarens reflektioner om detta vid bedömningen? Kan man som lärare frigöra sig
från att förarga sig lite över att några studerande har tappat en poäng,
som man själv tycker är viktig för helhetsförståelsen?
Det kan således ställas många frågor om värdering av projektarbete. Erfarenheterna från de sista åren pekar på att man i skolorna har funnit ett modus
vivendi (sätt att leva) som de inblandade parterna accepterar. Men det kan
inte betraktas som forskningsförankrat, och erfarenhetsmässigt förekommer
många värderingar som inte är tillräckligt professionella. I Danmark behövs
både kompetensutveckling och ett fortsatt utvecklingsarbete för att nå fram
till en mer hållbar praxis.

Projektarbetsformen i framtiden
Sammanfattningsvis är det min uppfattning att det behövs en bred systematisk forskning, som kartlägger utformningen av projektarbetsformens innehålls- och processkomponenter på de olika utbildningsnivåerna och sätter
igång ett erfarenhetsutbyte om problemorientering och om handledningens
innehåll och form på olika utbildningsnivåer.
Det problemorienterade projektarbetet kan vara en väg att förbättra utbildningar i Danmark. Ett gemensamt drag hos utbildningar i flera länder är
att tidigare tiders stabila tyngdpunkt på utveckling har avlösts av kontinuerliga strävanden för att förbättra kvaliteten. Det gäller också det danska utbildningssystemet. I detta sammanhang har under de senare åren problemorienterat projektarbete väckt stort intresse. Många menar att just projektarbete
tillsammans med införande av IT har betytt ett stort steg framåt för att utveckla en mer elevcentrerad undervisning.
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• För det andra rymmer den breda skriftliga värderingen större osäkerhetsmoment, därför att den språkliga formen beror på den enskilde lärarens språkliga kompetens. Till de sedvanliga olikheterna i den innehållsmässiga bedömarsynvinkeln må alltså läggas att några bedömare i
långt högre grad än andra har talang för att få de studerandes fördelar
att framstå i relief. Det har i praktiken visat sig att många lärare väljer
att luta sig mot de uttryck med vilka de olika betygsstegen är definierade i den s.k. betygsförordningen.7 Dessa definitioner har som syfte att
standardisera användningen av 13-skalan. Förhållandet står därmed i
stark kontrast till intentionerna med introduktionen av den breda skriftliga bedömningen, som var uttryck för en önskan att undgå stereotypa
utsagor till fördel för en mer nyanserad och personlig bedömningsform.

lägga upp samarbetsorienterat och likvärdigt, så alla kommer till sin
rätt. Samtidigt är de studerande medvetna om att bedömningen är individuell, vilket kan få till följd att några studerandes önskningar om
att personligen åstadkomma en så god prestation som möjligt får dem
att ta till sig en dominerande del av redovisningen, medan mer tillbakadragna studerande ger vika för de andra, när de märker att dessa
gärna vill hävda sig. Det spelar dock också en roll att tysthet kan var
ett bekvämt gömställe för osäkerhet i kunskaper.
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Mycket tyder på att den problemorienterade arbetsformen i undervisningen
också kan få konsekvenser för utveckling av prov på grundskole- och ungdomsutbildningsnivåerna. På de postgymnasiala utbildningarna och på de
yrkesgymnasiala ungdomsutbildningarna har de redan slagit igenom. På folkskoleområdet har utvecklingen satt igång genom utvidgade möjlighet till dispenser, särskilt i danska, för en kombination av projekt- och synopsisprov.8
På de allmängymnasiala utbildningarna har försök med projektorienterade
examensformer varit en väsentlig del av Utbildningsministeriets utvecklingsprogram för framtidens ungdomsutbildningar.
I framtidens lärandebegrepp kommer processkompetenser att spela allt
större roll. Undervisningsmål kommer inte anses vara tillräckliga, om de bara
tillgodoser mål för ämneskunskaper. Det måste också finnas mål för de så
kallade ”mjuka kompetenserna”, som bland annat omfattar utveckling av
samarbetsförmåga och konfliktlösningsstrategier hos den enskilde. Just inom
dessa områden är den problemorienterade projektarbetsmetoden särskilt ändamålsenlig, bland annat därför att den enskilde studerande på ett naturligt
sätt dras in i överväganden om stoff-, metod- och materialval och på ett
självständigt sätt ingår i planläggningen av sitt och sina kamraters arbete.
Undervisningsvärdet i problemorienterat projektarbete är som nämnts
tätt förbundet med krav på den enskilde studerande att tänka självständigt
och ta ställning. När det gäller att utveckla undervisningen är det min uppfattning, att projektarbete i framtiden kan få ännu större betydelse, i synnerhet om man lyckas hålla fast vid problemorientering och dess starka påverkan på motivation och processinlärning. Det är därför väsentligt att debatten
om problemorientering aldrig får dö ut.
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Synopsisprov är en dansk, muntlig provform. Några dagar före provet får eleverna en
uppgift där de får chans arbeta och skriva ned nyckelord. Vid prövningen får eleverna ta
med sig sina anteckningar som stöd.
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Stödmaterial från Skolverket
Projektarbete 100p – projekthäftet
(best nr 2000:20)
Häfte innehållande kursplan och betygskriterier för
Projektarbete 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 omvärlden. Det kan
leda till verkliga uppgifter där arbetslivet kan stödja de
studerande 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.
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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.

Projektarbetet – en utmaning och en möjlighet
(best nr 01:674)
Ett reportagematerial om fyra skolors erfarenheter
av projektorienterade arbetsformer och två skolforskares tankar om det nya projektarbetet.
Samtliga material kan beställas från Skolverkets hemsida www.skolverket.se/publicerat eller hämtas hem i
pdf-format. Projektarbetet har även en egen webbsida
www.skolverket.se/projektarbetet. Denna sida utvecklas kontinuerligt med tips, notiser och reportage.

