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ABSTRAKT 
 
Sverige är sedan länge en demokrati där medborgarna deltar efter demokratiska 
principer. Skolan har som huvuduppgift att förbereda elevens deltagande i 
samhällslivet, därmed är skolan en verksamhet för elevens eget inflytande och 
ansvarstagande. Undervisningen ska bedrivas under demokratiska former där eleven 
ska kunna vara med och påverka. Elevinflytande betonas i skolans styrdokument. Olika 
studier har visat att eleverna har fått ett ökat inflytande i skolan men inte i den 
utsträckning som förväntas i en fungerande demokrati. Från och med år 2000 ska alla 
elever vid gymnasieskolan göra ett större projektarbete. Det är eleverna som själva ska 
välja projektidé och ansvara för genomförandet. Syftet med denna uppsats var att 
beskriva elevinflytande vid projektarbete. För att studera om projektarbete är en 
arbetsform för att öka elevers inflytande har en studie genomförts under våren 2005 vid 
Luleå gymnasieskola. Resultatet baseras på enkäter som elever från studieförberedande 
program samt elever från yrkesförberedande program svarat på. Studien visade att 
eleverna har mer inflytande vid projektarbete när jämförelse görs med den vanliga 
undervisningen. Det fanns skillnader i uppfattningar mellan gymnasieprogrammen. 
Yrkeseleverna var mer nöjda med hur mycket de kan påverka. Det finns en önskan hos 
alla elever att kunna vara mer delaktig och kunna påverka mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
1. INLEDNING ..................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ............................................................................................................. 2 
1.2 Uppsatsens disposition och en modell ......................................................... 2 
1.3 Avgränsning................................................................................................. 3 
1.4 Begrepp ........................................................................................................ 3

 
2. FAKTORER SOM PÅVERKAR INFLYTANDE ........................................... 4 

2.1 Syn på inlärning och kunskap...................................................................... 4 
2.1.1 Traditionell förmedlingspedagogik ....................................................... 5 
2.1.2 Elevaktiva arbetssätt.............................................................................. 6 

2.2 Hinder för elevinflytande............................................................................. 7 
 
3. ELEVINFLYTANDE UNDER 2000-TALET ................................................. 8 
 
4. GYMNASIESKOLAN...................................................................................... 9 

4.1 Styrdokumenten för gymnasieskolan ........................................................ 10 
4.2 Projektarbete i gymnasieskolan ................................................................. 11 

 
5. SAMMANFATTNING INFÖR STUDIEN.................................................... 13 
 
6. METOD........................................................................................................... 13 

6.1 Studiens upplägg........................................................................................ 14 
6.2 Genomförande............................................................................................ 15 
6.3 Urval........................................................................................................... 15 

 
7.RESULTAT...................................................................................................... 16 
 
8. DISKUSSION ................................................................................................. 25 

8.1 Reliabilitet och validitet............................................................................. 25 
8.2 Resultatdiskussion...................................................................................... 25 
8.3 Uppfattning om delaktighet och inflytande ............................................... 27 
8.4 Slutsatser .................................................................................................... 29 

 
9. EFTERORD OCH FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER.................... 30 
 
REFERENSER.................................................................................................... 31 
 
Bilaga 1 Kursplan och betygskriterier för projektarbete 
Bilaga 2 E-post till mentorer 
Bilaga 3 & 4 Enkätsvar SP 
Bilaga 5 & 6 Enkätsvar Yrkes 

  



Elevinflytande 

1. INLEDNING 
 
Sverige är sedan länge en demokrati där medborgarna deltar efter demokratiska principer. 
Grunderna för vår demokrati står instiftade i grundlagarna. Under senare tid har 
medborgarnas tro på en fungerande demokrati visat en bristande tilltro, framför allt 
ungdomarnas förtroende sviktar enligt undersökningar under 1990-talet.1
 
Skolan har som huvuduppgift att förbereda elevens deltagande i samhällslivet Skolan ska 
fostra framtida medborgare enligt demokratiska principer, därmed är skolan en 
verksamhet för elevens eget ansvarstagande och inflytande. Då räcker det inte med att 
förmedla demokratiska värderingar utan eleverna måste i praktiken få verka enligt dessa. 
Undervisningen måste bedrivas under demokratiska former där eleverna ska kunna 
påverka och vara delaktiga.  Elevinflytande betonas i skolans styrdokument och gäller 
både undervisningens utformning och innehåll samt övriga förhållanden och miljön i 
skolan.2  
 
Olika studier har visat att elever fått ett ökat inflytande men inte i den utsträckning som 
förväntas i ett demokratiskt förhållningssätt. Fortfarande är det många som vill ha ett ökat 
inflytande över sin studiesituation. Många har låg påverkansgrad framförallt i frågor som 
berör organisation, schema och andra förhållanden i skolmiljön. 
  
Från och med år 2000 ska alla elever vid gymnasieskolan göra ett större projektarbete i 
sin utbildning. Ett av motiven med att införa detta var att eleverna skulle själva välja 
projektidé och ansvara för projektets planering och genomförande. Projektarbete som alla 
gymnasieelever ska genomföra kan vara en fruktbar metod för eleverna att bli mer 
delaktiga än i den ”vanliga” undervisningen. Det är elevens idé som ska vara 
utgångspunkten i projektet och genom processen ska läraren, genom handledning, 
vägleda eleven samt stötta och ge råd.  
 
Jag deltog i den pilotutbildning som Skolverket genomförde vid införandet av 
projektarbete. Vidare har jag varit verksam inom utbildningssystemet i några år, dels som 
pedagog inom gymnasieskolan samt vuxenutbildningen och dels som projektledare för 
projektet ”Entreprenörskap och företagsamhet i Luleå kommuns skolor”. Mina 
arbetsuppgifter som projektledare var att undersöka förutsättningarna för att arbeta med 
företagsamhet och entreprenörskap och att skriva en strategisk handlingsplan för detta 
ändamål i kommunen. Metoder för företagsamhet och entreprenörskap är 
projektorienterade arbetsformer.  
 
Det fanns många frågor vid införandet projektarbete och många av dessa handlade om 
lärarens roll. Kan då införandet av projektarbete vara ett led i rätt riktning för att öka 
elevers delaktighet och inflytande? Mot bakgrund av denna problemformulering 
formuleras uppsatsens syfte. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 SOU 1990:44 
2 Skolverket nr 98:340 
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Elevinflytande 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva elevinflytande vid projektarbete. 
 
Följande huvudfrågeställningar har formulerats: 
  

• I vilken utsträckning upplever eleverna att de har inflytande i sitt projektarbete? 
 

• Finns det skillnader/likheter i uppfattningar om elevinflytande mellan gymnasie- 
program? 

 
 
1.2 Uppsatsens disposition och en modell 
 
I inledningsskedet skapades en modell för att lättare kunna strukturera tankar och hitta en 
stringens. Modellen anger de komplexa samband som finns för upplevt elevinflytande. 
Pilarna visar vilka påverkans faktorer som ligger till grund för en upplevd uppfattning. 
Att betrakta klassrummet som en isolerat begrepp från omvärlden är att återge en 
förenklad bild men för att kunna avgränsa och begränsa har den förenklade bilden 
fungerat som verktyg. Den streckade klassrumslinje ska betraktas som den avgränsning 
uppsatsen gör mot omvärlden. Vald arbetsgång har sin utgångspunkt i modellen, val av 
undersökning och dess upplägg skapades från aktuella styrdokument samt innehållet i 
aktörernas ryggsäckar. Modellen har framförallt varit en stor hjälp vid skrivandet av det 
teoretiska ramverket men har även varit en hjälp under  alla delar av uppsatsen. 
  

 
                                           Figur 1. En pedagogisk förståelsemodell 
 
Första delen av uppsatsen inleds med en kortare problemformulering och syfte.  För att 
framkalla en bild av elevens vardag i skolan kommer en kortare beskrivning av lärande 
och övriga faktorer i ett historiskt perspektiv presenteras. För att skapa förståelse för 
dagens gymnasieskola och framväxten av ökat krav på inflytande kommer i ett 
pedagogiskt perspektiv gymnasieskolan presenteras samt begreppet inflytande att 
avhandlas. Vidare kommer gymnasieskolan och tidigare studier att presenteras med fokus 
på elevinflytande och projektarbete. Mot bakgrund av detta följer metodavsnittet med 
studiens upplägg och genomförande. Sista delen består av en analys, diskussion och 
slutsatser. 
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Elevinflytande 

 
1.3 Avgränsning 
 
Uppsatsen avgränsas till att behandla elevinflytande på gymnasienivå. Därav avhandlas 
aktuella styrdokument samt övriga studier endast för gymnasieskolan. 
 
Rosander m fl delar upp elevinflytande i praktiskt inflytande samt inflytande över skolans 
organisation och innehåll.  Det praktiska inflytande är inflytande över skolans allmänna 
skötsel t ex matsalen och skolgården. Detta sköts vanligtvis av representativ demokrati  
som exempelvis elevråd och klassråd. Frågor om undervisningens upplägg, metoder, 
schemaläggning är inflytande över skolans organisation och innehåll. Detta är faktorer 
som alla elever direkt berörs av eftersom det är på klassrumsnivå.3
 
Jag har valt att avgränsa mig till elevinflytande över skolans organisation och innehåll, 
det vill säga på klassrumsnivå, eftersom alla elever direkt berörs av detta. 
 
Det finns många aktörer inom skolan, t ex skolledare, lärare, elever, vaktmästare, 
bibliotekarier samt studievägledare, som ska verka för demokratiska principer. Mitt mål 
är att i första hand avgränsa målgruppen till elever.  
 
1.4 Begrepp 
 
Elevens rätt till inflytande regleras i skolans styrdokument. Elevens lagstadgade rätt till 
inflytande och den tydliga ansvarsfördelningen i styrdokumenten är något nytt jämfört 
med tidigare styrdokument.4  Elevinflytande kan vara formellt och informellt. Formellt 
inflytande utövas via exempelvis klassråd, elevrådsrepresentanter och elever vid olika 
konferenser. Informellt inflytande gäller det egna inflytande vid undervisning5

 
I denna uppsats förekommer ingen skillnad på formellt och informellt inflytande. 
Utgångspunkten är att eleverna ska ha reellt inflytande. Med detta menas att eleverna ska 
kunna påverka hela sin undervisningssituation.  
 
Svensk ordbok förklarar dessa begrepp  enligt följande6: 
 
Inflytande:  möjlighet att påverka viss utveckling  
 
Reell: som i grunden utgör den angivna företeelsen, i motsats till hur det förefaller vara. 
 
Påverka: inverka på något, och därvid orsaka förändring. 
 
Uppfattning: 1 det att kunna uppfatta med (ngt av) sinnena 2 personligt sätt att betrakta 
och bedöma ngt 
 
Uppfattning är ett återkommande begrepp. Det är elevernas uppfattning som diskuteras 
och då har jag valt att framförallt betrakta uppfattning som deras personliga sätt att 

                                                 
3 Skolöverstyrelsen (1988) sid 83 
4 Skolverket (2004)  
5 Skolverket (1998) 
6 Göteborgs Universitet språkdata (1999) 
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Elevinflytande 

betrakta och bedöma något, det vill säga att fokus är på hur eleverna uppfattar att det är 
och inte på vad deras ställningstagande grundas på. 
 
Uttrycket den ”vanliga” undervisningen refererar till den undervisning eleven vanligtvis 
möter i sin skola. Detta innebär att en mångfald av olika arbetsformer kan vara 
referenspunkt varför det är svårt att ge en entydig förklaring till detta begrepp. 
 
 
2. FAKTORER SOM PÅVERKAR INFLYTANDE 
 
Det finns många faktorer som påverkar de demokratiska principerna och därmed graden 
av inflytande i skolan. När det gäller inflytande på klassrumsnivå är det framförallt 
lärarens roll och föreställning om hur undervisningen ska se ut som påverkar. Det är i 
huvudsak lärarens förhållningssätt som styr i vilken utsträckning eleverna tillåts 
delaktighet i undervisningen. ”Graden av elevinflytande hänger ihop med lärarens 
kunskapssyn”7. Scherp har illustrerat hur synen på inlärning, kunskap och demokrati 
sammanhänger8: 
 
 
 

. 
Figur 2. Samband mellan synen på inlärning, kunskap och demokrati.  ( Scherp) 
 
 
2.1 Syn på inlärning och kunskap  
 
De ungdomar som går till skolan har vuxit upp i en helt annan värld än den som fanns för 
en till två generationer sedan. Genom det kommunikationssamhälle vi lever har idag barn 
tidigt kommit i kontakt med datorer, mobiltelefoner etc. Många har redan varit ut och rest 
i flertal länder och mött olika kulturer. Deras vardags lärande ser annorlunda ut och deras 
förhållningssätt gentemot sin omvärld visas genom öppenhet, omedelbarhet och 
impulsivitet.9 Till vardags i klassrummet agerar lärare och elever. Den enskilde lärarens 

                                                 
7 Mattson & Svensson (1994) sid 9 
8 Skolöverstyrelsen (1988) sid 130 
9 Korpela (2004) 
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yrkesskicklighet utvecklas, genom lärarutbildningen och erfarenheter i skolans värld. 
Lärarna är dock enskilda människor som utgår och handlar från olika värderingsgrunder. 
I huvuddrag kan två syn på människan urskönjas (figur 3). 
 
 
 

 
Figur 3. Människosyn ( Skolöverstyrelsen) 

 
 

 
Dessa värderingsgrunder kommer att gestalta sig i hur vi bemöter andra. Tillika innebär 
detta att om vi bemöter människor med order och kontroll bidra vi till att utveckla 
människor som är passiva. För att bidra till utveckling av aktiva människor krävs ett 
bemötande av samspel och tillit.10

 
Lärandet har alltid funnits för människan. I hennes samspel med omvärlden ställs hon 
inför vardagliga problem som hon måste lösa. Genom vardagslärandet blir människan 
mer medveten om sig själv och den komplexa verklighet vi lever. I det tidiga 
samhällslivet lärde barnen från föräldrar, släktingar eller andra som bidrog med sina 
kunskaper och erfarenheter.11  
 
Skolans roll blev att formalisera och institutionalisera lärandet. Tanken var att man 
samlade barn så att alla skulle få den kunskap som behövdes i samhället. Den allmänna 
skolan växte fram med kyrkan som förebild, där prästen föreläste och församlingen 
upprepade. Skolan har därefter länge bedrivits med vad som kallats traditionell 
förmedlingspedagogik.12  
 
2.1.1 Traditionell förmedlingspedagogik 
 
Inom traditionell förmedlingspedagogik fungerar lärarna som ”experter” inom olika 
ämnesområden och synen på kunskap har varit faktabaserad. Läraren lär ut nya regler 
som elever lär in. Genom detta har eleven förväntats själv kunna integrera det denne lär i 
olika sammanhang. En duktig elev i detta system är duktig på att konsumera och 
memorera. Läraren är den som planerar, väljer innehåll och förmedlar. ”Det är svårt för 

                                                 
10 Skolöverstyrelsen (1988) sid 127 ff 
11 Scherp (2002) 
12  Ibid 
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eleverna att delta i planeringen eftersom utgångspunkten vid val av kunskapsområden 
oftast ligger i skolämnet som eleverna inte har tillräcklig kunskap om”13

 
Med tiden har kunskapsbegreppet i den traditionella pedagogiken ifrågasatts. Kunskap är 
något mer komplext än att kunna en uppsättning regler. Att kunna regler innebär inte att 
individer utvecklar djupare kunskaper och förståelse.  ”Att lära in så att man kan upprepa 
eller återge det man lärt in behöver inte innebära att man förstått och ses inte som ett 
tecken på produktivt tänkande” 14 Kunskap är något mer situationsbunden, den måste 
kopplas med ett begrepp. Ny kunskap utvecklas när elev och lärare formulerar olika 
exempel där begreppet får en innebörd. Att ge begreppen en innebörd innebär en 
kommunikation mellan lärare och elever. Ur denna syn på kunskap har elevaktiva 
arbetssätt vuxit fram.15

  
2.1.2 Elevaktiva arbetssätt 
 
Elevaktiva arbetssätt är inget nytt men har aktualiserats med bakgrund om debatten som 
pågår om kunskap och det livslånga lärandet. Redan på 1930-talet myntade John Dewey 
begreppet ”learning by doing”. Projektmetoden är utvecklad med utgångspunkt från 
Deweys pedagogik, som utgår ifrån att eleven ska uppleva ett problem som eleven är 
motiverad att lösa. För att lösa problemet måste eleven samla mer kunskap om problemet, 
ställa hypoteser som sedan prövas i praktisk verksamhet. Drivkraften i processen är 
elevens inre vilja för att utforska, vara nyfiken och göra saker.16. De ämnesövergripande 
aktiviteter är i fokus vid projektarbete. ”Det bör ingå i elevernas lärande att 
ämnesindelningar faktiskt är något som har konstruerats av människor, medan 
verkligheten alltid är ämnesövergripande”17. Projekt är också ett sätt att förhålla sig till 
kunskap och lärande. Det bygger på att man tror att eleverna har en egen drivkraft, 
genom egen drivkraft och frihet kommer elevernas demokratiska kompetens att stärkas.18   
 
Elevaktiva arbetssätt bygger i huvudsak på konstruktivistiska teoribildningar om lärande, 
det vill säga lärandeprocesser som utgår ifrån hur eleven lär mer än vad eleven lär. Det är 
genom erfarenheter och handlingar som kunskap förvärvas. Viktiga principer är dialog, 
delaktighet och motivation. Dialogen mellan lärare och elev samt elev och elev är verktyg 
för ett fördjupat lärande. Tid är en viktig faktor eftersom ett dialogbaserat arbetssätt 
kräver långa sammansatta strukturer. För att skapa förutsättningar för denna form av 
lärande behöver man arbeta mer i projekt- eller temaarbeten och lämna skolans struktur 
med ämnesindelning.19  
 
Utgångspunkten i elevaktiva arbetssätt är att elevens egna föreställningar eller förståelse 
inte räcker till för att förklara och förstå de nya erfarenheter hon gör. Genom att utgå från 
elevens egen föreställningsvärld utmanas och problematiserats kunskapsområdet, elevens 
delaktighet blir därigenom viktig.  
 

                                                 
13  Ibid sid 11 
14 Ibid sid 12 
15 Ibid 
16 Imsen  (1999) 
17 Skrøvset & Lund (1996) s. 33 
18 Skolverket 01:674 
19 Selberg (2001) 
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När frågeställningen kommer från eleven uppstår en drivkraft och vilja att söka svar på 
problemet. Om de inte har några frågor ska läraren hjälpa eleven att skapa frågor som 
känns meningsfulla för eleven att få svar på. Det är dock eleven som planerar arbetet, 
vilka källor som används, genomförandet och redovisningen. Läraren deltar i processen 
där denne möter och stöttar eleven i problemlösningen.  Genom dialogen leder läraren 
eleven framåt i lärprocessen. Elevaktiva arbetssätt kräver en stark tro på att människan 
drivs av egen nyfikenhet och vilja.20  Arbetsgången i elevaktiva arbetssätt som Scherp 
och Selberg presenterar återges i figur 4. 
 

 
Figur 4. Arbetsgång i elevaktiva arbetssätt 
 
Scherp menar att elevaktiva arbetssätt är en demokratisk fråga, makten ska den lärande ha 
över sin kunskapsprocess, större ansvar över sitt lärande ökar motivationen. Arbetssättet 
leder till fördjupade kunskaper och utvecklar egenskaper som kreativitet, ansvarstagande, 
samarbets- och initiativförmåga, vilka bedöms som viktiga i dagens samhällsliv. Dagens 
ungdomar har krav på att lärandet ska vara meningsfullt och genom att man i detta 
arbetssätt utgår från deras frågeställningar ökar sannolikheten att de upplever studierna 
meningsfulla.21

 
 
2.2 Hinder för elevinflytande 
 
Genom traditioner förväntas undervisningen ske under vissa former och i denna 
undervisning har lärare och elev traditionella roller. Elever och lärare har bristande 
erfarenhet av alternativa roller. Det finns också föreställningar om att 
kunskapsinhämtning och elevinflytande står i motsatsförhållande till varandra.22 Lärarens 

                                                 
20 Ibid 
21 Scherp (2003) 
22 Lindgren (1991) 
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sätt att leda har avgörande betydelse för hur eleverna förbättrar sina kunskaper i att utöva 
inflytande. Iakttagelser har gjorts som visar att lärarens förhållningssätt och dialog med 
eleven är viktiga verktyg.23

 
Elevinflytande är en fråga om vem eller vilka som bestämmer. Om kunskap är makt är 
det ju så att det är läraren som har kunskapen (makten) och därför bestämmer vad som 
händer i klassrummet. Att dela med sig av makten innebär en lärarroll som vågar släppa 
och delegera till eleverna för att öka deras delaktighet och ansvar. Eleverna ska vara 
ägare till sitt kunskapsskapande. 24”Skolans dilemma är att de är de inflytelserika och 
erfarna som ska lämna ifrån sig delar av sitt inflytande till grupper som av tradition och 
uppfostran sällan formulerar några krav”25 Detta har många skolor löst genom att ge 
eleverna inflytande över frågor som t ex cafeterian, skolresor, skolgården för då har inte 
maktfördelningen rubbats. 
 
I den målstyrda skolan har förankringen av målen och vad som gäller stor betydelse. 
Elevernas kunskap om målen skapar olika förutsättningar, en bristande kunskap om 
målen ger mindre delaktighet. Eleverna ”måste få kunskap om vilka mål som gäller så att 
de tillsammans med lärarna kan genomföra planeringen med utgångspunkt från målen”26. 
Det nuvarande betygssystemet skapar svårigheter att verka efter demokratiska principer. 
Eleverna upplever att de är underordnade läraren som har ”makten” att sätta betyg och i 
dessa situationer framställs läraren vara en ”domare”.  
 
Läromedel styr undervisning i stor utsträckning och ”för läraren blir ofta läroboken lika 
med kursen” 27 Läromedel är en mycket viktig fråga för eleverna. Olika försök att låta 
eleverna att delta vid konferenser har prövats men dessa har sällan varit meningsfulla för 
eleverna. Deras vana och kunskap i förhållande till lärarna räcker inte till ”Valet av 
läromedel måste istället ske i klassrummet, utifrån de ämnesområden man står i begrepp 
att arbeta med”.28  
  
 
3. ELEVINFLYTANDE UNDER 2000-TALET 
 
Det finns en uppsjö av studier och forskning inom detta område. Många studier pekar 
dock i samma riktning, elevers inflytande över sin undervisningssituation är inte 
tillfredsställande. I SOU 1996 konstaterades att elever inte kunde påverka 
undervisningens upplägg, innehåll, läromedel och prov i någon större utsträckning. Vid 
samma tidpunkt visade Skolverkets utvärderingar att eleverna vill ha inflytande på sin 
dagliga arbetssituation. Ungdomar har ett stort behov att bli sedda och tagna på allvar29  
 
År 2000 anser eleverna vid gymnasieskolorna i Sverige att de kan påverka innehåll och 
upplägg i undervisningen i större utsträckning. Däremot anser eleverna att de har liten 
påverkan på schema, regler, normer i skolan samt vilka läroböcker och läromedel som 
ska användas. Möjligheter till inflytande skiljer sig åt mellan olika gymnasieprogram, 

                                                 
23 Selberg 2001 
24 Lindgren (1994) 
25 SOU 1991:12 sid179 
26 Mattson & Svensson (1994) sid 50 ff 
27 Ibid sid 181 
28 Skolöverstyrelsen (1988) sid 85 
29 SOU 1996:22 
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elever på de studieförberedande programmen anser sig i större utsträckning kunna 
påverka jämfört med eleverna på de yrkesförberedande programmen.  
 
Många elever anser att de har stort inflytande genom elevrådet, samtidigt är det många 
elever som försökt få till stånd en förändring som misslyckats med detta. Eleverna 
upplever att klassrumsklimatet är demokratiskt och miljön tillåter eleverna att uttrycka 
olika åsikter. Eleverna blir uppmuntrade av lärare att skaffa egna uppfattningar. Det finns 
ett samband mellan elevens demokratikunskaper och elevinflytande, de elever som hade 
goda demokratikunskaper var de som också i högre utsträckning anser sig kunna 
påverka.30

 
År 2003 vid gymnasieskolorna i Sverige vill eleverna vara med och påverka men en 
mindre andel anser sig kunna det. Eleverna vill ha mer inflytande över den pedagogiska 
verksamheten än de uppfattar att de har, det gäller framförallt innehållet i lärandet och 
läromedel. Flickorna tycker att de har mer möjlighet till inflytande än pojkarna.31

 
År 2003 i Luleå kommuns skolor saknar huvuddelen av eleverna information och dialog 
om vilka rättigheter de har att påverka undervisningen. Eleverna upplever att de bara till 
liten del kan påverka arbetet genom egna frågor och förslag samt vad de ska lära sig. De 
saknar inflytande och träning i att värdera sina resultat. Däremot upplever eleverna att de 
har stor möjlighet att påverka redovisningsformen.32

 
 
4. GYMNASIESKOLAN 
 
Till följd av den snabbare omvärldsförändringen har den svenska gymnasieskolan 
reformerats under det senaste decenniet. I huvuddrag har förändringarna varit att dels 
decentralisera och dels att förändra skolans organisation för större flexibilitet och högre 
kvalité. Reformen 1991 innehöll flera strukturella och organisatoriska förändringar. Alla 
program blev tre år och en del gemensamma ämnen (s.k. kärnämnen) skulle finnas vid 
programmen. Skolledare och lärare fick möjligheter att i allt större utsträckning välja 
arbetsformer och därmed utforma undervisningen enligt lokala förutsättningar och egna 
intentioner. För de ökade kraven på flexibilitet i organisationen kursutformades 
gymnasieskolan.  
 
Dagens kursutformade gymnasieskola är målstyrd. ”Genom målstyrningen har ansvaret 
för utformningen av skolans vardag i betydande grad  flyttats till skolledare, lärare och 
elever”33

 
När eleverna går i gymnasiet blir de flesta myndiga, det vill säga vuxna individer. Förr 
var gymnasieskolan avsedd för de studiemotiverade eleverna. Idag går i stort sett alla 
ungdomar i gymnasieskolan. Detta har medfört att dagens gymnasieskola måste kunna 
hantera olika lärande problem och kunna motivera och engagera ungdomarna. Ett sätt att 

                                                 
30 Skolverket 03:812 
31 Skolverket 04:840 
32 Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsenheten (2003)  
Utvecklingsenheten vid barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå utförde under våren 2003 en studie om 
lärandemiljöer vid skolan. I denna ingick frågor om elevers inflytande i undervisningssituationer. Detta skedde 
genom en större enkätundersökning som besvarades av elever i årskurs 6 och 8 samt elever vid gymnasieskolans 
årskurs 2.  
33 Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UubU13 sid 17 
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öka motivation är att eleverna ges ett ökat inflytande. Med ett stort inflytande över det 
egna lärandet kan eleven omvandla lärarens undervisning till kunskaper som fungerar 
som verktyg för ett fortsatt livslångt lärande.34

 
Ungdomar som går i gymnasieskolan är de elever som är närmast arbetslivet i 
utbildningssystemet. Skolan har till uppgift att utbilda för ett livslångt lärande så att 
elever tycker att det är viktigt att efter skoltiden att öka sin kompetens och 
utbildningsnivå. Ett stort inflytande är en förutsättning för att eleverna ska tycka att det är 
roligt och meningsfullt att lära, nu och framåt i tiden35

 
4.1 Styrdokumenten för gymnasieskolan 
 
Det centrala styrdokumentet, Skollagen föreskriver;   
 

”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas". "Omfattningen 
och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och 
mognad.”36   

 
Gymnasieförordningen ger en mer utförlig beskrivning. I förordningen finns 
bestämmelser som gäller utöver vad som föreskrivs i skollagen; 
  

”…kursplanen skall ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera 
undervisningen”, ”För varje klass eller motsvarande i gymnasieskolan skall det finnas 
ett klassråd.”, ”….den närmare utformningen av elevinflytande genom klassråd skall 
anges i arbetsplanen.”37

 
Målet för gymnasieskolan är att varje elev; 
 

” tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, aktivt utövar inflytande över 
sin utbildning, utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att 
arbeta i demokratiska former, utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad 
demokrati i arbetsliv och samhällsliv och stärker sin tilltro till den egna förmågan att 
själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor.”38

 
I läroplanen för gymnasieskolan betonas elevers ansvar och inflytande;   
 

”De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall 
omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt 
deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i 
utbildningen.” 39  

 
 
I Luleå kommuns skolplan står det skrivet;  
 

”Skolans uppdrag och kunskapssyn innebär att barn och studerande ska ha inflytande 
över sitt eget lärande” samt att ”Information och kunskap om skolans mål är en 

                                                 
34 Skolverket (2000) 
35 Prop 1996/97:109 sid  
36  Skollag (1985:1100) kap 4 § 2, kap 5 § 2 
37 Gymnasieförordningen kap 5: § 6, § 4, § 3 
38 Lpf 94 
39 Lpf 94 sid 33 ff 
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förutsättning för att kunna utöva inflytande…Barn, studerande och föräldrar ska ges 
kunskaper om de rättigheter och skyldigheter de har enligt skollagen och andra 
styrdokument……Barn och studerande samt föräldrar ska bjudas in till samtal och de ska 
kunna göra sina röster hörda.”40

 
 

4.2 Projektarbete i gymnasieskolan 
 

År 2000 infördes projektarbete i gymnasieskolan. Ett av motiven är att förbereda eleverna 
för en föränderlig arbetsmarknad och bli förtrogna med den arbetsform som finns i 
arbetslivet. Förmåga att arbeta med andra, företagsamhet och initiativtagande är 
kompetenser som utvecklas under projektarbetet, kompetenser som efterfrågas på dagens 
arbetsmarknad.  
 
Projektarbetet skall utveckla ”elevens förmåga att ta ansvar för hela processen från idé 
och planering till färdig produkt”41. Det handlar om att omsätta en plan till praktisk 
handling och kunna kritiskt utvärdera det egna arbetet. Utgångspunkten är att eleven, 
utifrån egen nyfikenhet, väljer en uppgift som han eller hon tycker är intressant och 
meningsfull. Det är den aktuella utbildningen i gymnasieskolan som skall styra projektets 
innehåll. ”Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta 
ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform." (Kursplan och 
betygskriterier för projektarbete redovisas som bilaga 1) 
 
Ett annat motiv för projektarbetet är att stärka programmålens betydelse och införa 
metoder som bygger på helhet och sammanhang för eleverna. Utvärderingar av 
gymnasieskolan har visat att kursplaner och betygskriterier fått styra istället för 
programmål. I den målstyrda gymnasieskolan är intentionen att programmål ska vara 
överordnade kursplaner och betygskriterier. 42

 
Inom projektet ska eleverna fördjupa sig samt utveckla och befästa färdigheter inom 
aktuellt programmål. Detta leder till att det kommer att finnas många differentierade 
projekt med både praktiska och teoretiska inslag. ”Projektarbete kan således anlägga 
olika perspektiv på ett kunskapsområde, men ett projektarbete består alltid av en process 
och leder alltid fram till en slutprodukt”43.  Processen innebär att eleven ska välja ett 
kunskapsområde, göra avgränsningar, göra en problemformulering samt undersöka och 
beskriva vad som krävs för att lösa problemet. Projektet ska planeras och genomföras 
inom den tid som eleven har till sitt förfogande. Skolverket ger ett förslag på lämplig 
projektplan. Den kan innehålla de komponenter som framgår av figur 5. 
 

                                                 
40 Luleå Kommuns Skolplan 2003-07 sid. 7 
41 Skolverket ( Gy 2000:07) s. 36 
42 Gerrevall & Håkansson ( 2003) 
43 Skolverket (GY 2000:07) s. 5 ff 
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Figur 5. Projektplan (Gy 2000:20) 
 
 
 
Varje projekt leds av en handledare. Handledarens uppgift är att vägleda, stötta och 
hjälpa eleven genom hela processen. Handledarrollen beskriver Skolverket 2000 enligt 
följande; 
 

”Handledaren bistår eleven i sökandet efter en lämplig precisering och 
problematisering av uppgiften och hjälper eleven att avgöra om hennes eller hans 
idéer är genomförbara. Under hela arbetsprocessen diskuterar handledare och 
elev projektarbetets olika faser. Handledaren stöttar och ger råd när det gäller 
val av metod, material och information och gör en sakkunnig bedömning av såväl 
arbetsprocessen som slutprodukten. Handledaren kan vara såväl en lärare som 
en person inom arbetslivet. Om handledare finns i arbetslivet måste det ändå 
alltid finnas en ansvarig lärare på skolan”44   
 

I början av projektet ska elevens idé diskuteras med handledaren. Utifrån idén gör eleven 
en projektplan som diskuteras med handledaren. En av handledarens uppgifter är att 
bedöma om elevens projektplan är realistisk inför fortsatt arbete. Under genomförandet 
ska eleven träffa sin handledare. Vid handledningsträffarna ; 
 

”… diskuteras hur arbetet går, vilka svårigheter som uppstått och hur de skall 
kunna lösas. Om stora problem uppstår kan det bli nödvändigt att diskutera 
förändringar i projektets inriktning eller den valda metoden…”45

 
  
 
 
 

                                                 
44 Skolverket ( GY 2000:20)  s.15 
45 Ibid s. 9 
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5. SAMMANFATTNING INFÖR STUDIEN  
 
Vid en kort sammanfattande bild är elevinflytande i allra högsta grad en aktuell fråga. 
Elevinflytande regleras i skolans styrdokument och sammanhänger med dagens 
kunskapssyn och lärprocess. Teorier om lärande har kortfattat presenterats för att kunna 
förstå sammanhang med lärande och arbetssätt. Elevaktiva arbetssätt aktiverar elever i 
högre grad än vid den traditionella förmedlingspedagogiken. Arbetssätt som ofta har hög 
grad av elevaktivitet är arbete i projektform.  
 
Lärarna är ganska fria att tillsammans med eleverna organisera sin vardag och val av 
arbetssätt har betydelse för det livslånga lärandet. Samtidigt har gymnasieskolan 
förändrats till att bli en kursutformad skola. Många och korta kurser ställer krav på 
effektivitet vilket har medfört att läraren finner det enklast att själv välja arbetssätt och 
innehåll.46 Införandet av projektarbete vid gymnasiet är ett led i utvecklingen till 
arbetssätt som utgår från elevens föreställningsvärld. Lärandet ska vara meningsfullt och 
väcka nyfikenhet. Mot bakgrund av detta utmanar projektarbete den traditionella skolan 
och läraren.  
 
Både nationellt och lokalt visar studier att elever har ett litet inflytande över sin 
undervisning. De flesta har ingen information alls om vilka deras rättigheter är att 
påverka. Att kunna vara delaktig förutsätter att elever är väl insatta i styrdokumenten och 
då framförallt aktuella kursplaner men även att eleverna har kunskap om vad och hur de 
kan påverka. Likheter mellan arbetsgången i elevaktiva arbetssätt och projektplanen är 
dialogen samt aktiviteter valda av eleven. Projektarbetet har också sin utgångspunkt från 
elevens idé och nyfikenhet. Projektarbetets införande kan givetvis skapa förutsättningar 
för att eleven ska bli mer delaktig men projektarbete förutsätter också en vägledning i 
lärprocess. Då är vi åter tillbaka till synen på kunskap och lärande, det är fortfarande 
bland annat lärarens förhållningssätt som skapar utrymmet för inflytande. När det gäller 
projektarbete har Skolverket förtydligat handledarens roll, handledaren ska genom samtal 
ge stöd och hjälp för att vägleda eleven i processen.  
 
Sammanfattningsvis är det många faktorer som påverkar elevens inflytande. Innebär då 
projektarbetets införande i gymnasieskolan att det ger ett friare utrymme och bereder väg 
för ökat elevinflytande?  
 
6. METOD 
 
Som forskare behöver man inta ett förhållningssätt där man kritiskt och kreativt omprövar 
sina grunduppfattningar och metoder. Den verklighetsuppfattning och vad för slags 
kunskap, det vill säga bestämningar i första hand på ontologisk och epistemologisk nivå, 
man söker bör definieras och förklaras. Ontologi är läran om varandet, det vill säga vad 
som är verkligt. Det som framställs som så självklart och givet i vår 
verklighetsuppfattning behöver vi reflektera över och vi behöver problematisera våra 
”oproblematiserade utgångspunkter”. Epistemologin avser vår kunskapsuppfattning och 
behandlar frågor om kunskapens möjlighet, natur, ursprung och giltighet. Grunden för 
kunskap kan nås genom erfarenhet (sinnes) eller genom förnuftet där det rationella 

                                                 
46 Skolverket 03:812 
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argumenterandet är grunden. Olika kunskapsuppfattningar ger därför olika svar på vad 
som kan betraktas som giltig kunskap.47 De synsätt och angreppssätt som antagits 
kommer att nedan presenteras i korthet för att få förståelse för den vetenskapliga 
förankringen i uppsatsen. 
 
Det finns i huvuddrag två skilda ansatser, deduktion och induktion. Enkelt uttryckt 
innebär den deduktiva ansatsen att forskning utgår från teori, ställer upp hypoteser och 
ser om empirin verifierar eller falsifierar dessa. Den induktiva ansatsen går i motsatt 
riktning. Ingen av dessa ansatser överensstämmer med min undersökning. 
Undersökningen är varken hypotesprövande eller teoriskapande. Den undersökning som 
genomförts är av deskriptiv art, det vill säga att beskriva elevinflytande vid projektarbete. 
Den deskriptiva metoden utvecklades i den positivistiska människovetenskapen och 
innebär att så sakligt som möjligt beskriva men undanhålla sig från att förklara.48  
 
Redan vid problemformuleringen fanns en nyfikenhet hos mig att studera om eleverna 
uppfattar att de har en ökad grad av elevinflytande vid projektarbete. Frågan som då blev 
relevant var hur detta skulle mätas? Den referenspunkt jag fann för denna mätbarhet var 
den vanliga undervisningen, det vill säga den som eleverna deltar i varje dag. Detta kan 
betraktas som ett inslag av positivism där forskning utgår från att vara empiriskt mätbar 
och uppskattningar ska ersättas med mätningar. Inom positivistisk forskning finns stora 
krav på att metoderna ska ge tillförlitlig kunskap samt hög validitet och där 
generaliserbara slutsatser kan dras.49 Förutom att mäta graden av elevinflytande vid 
analysen kommer även eventuella samband studeras. 
 
Min ambition har varit att låta den empiriska studien, de enskilda aktörernas 
uppfattningar, vara min utgångspunkt. Helheten ska beskrivas ur elevernas samlade 
uppfattningar. Det som ligger till grund för tolkningen av elevernas uppfattningar är att 
dessa ställts i relation till elevens kunskap om området. Den erfarenhetsbaserade 
kunskapen, det vill säga kunskaper som har förvärvats genom erfarenheter i vardagslivet 
eller på annat sätt, som kan ligga till bakgrund för uppfattningarna är svårt att beskriva i 
termer. Den kunskap som är fokus för denna uppsats är den förmedlade kunskapen 
utifrån aktuella styrdokument.  
  
Jag har valt att genomföra datainsamling och bearbetning med ett kvantitativt 
angreppssätt. Ett kvantitativt undersökningssätt har en hög grad av standardisering, 
frågorna är alltså bestämda i förväg, samt en hög grad av strukturering, den individ som 
svarar kan exempelvis bara svara ja eller nej, eller ange ett värde på en skala.50 Detta 
överensstämmer med mitt sätt att arbeta eftersom jag medvetet valt att utforma en enkät 
med hög standardisering och strukturering. Motivet till detta är att det behövs en större 
urvalsgrupp för att uppnå syftet.  

 
6.1 Studiens upplägg 
 
Idén till detta arbete har sitt ursprung i en studie som genomfördes i Luleå kommun om 
lärmiljöer och elevinflytande51. Tidigare har jag arbetat aktivt med projekt som arbetssätt 

                                                 
47 Åsberg (2000) 
48 Molander (2003) 
49 Wallén (1996) 
50 Hartman (2004) 
51 Barn- och Utbildningsförvaltningen (2003) 
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och var med under införandet av projektarbete i gymnasieskolan. Kan projektarbete 
involvera elever och ge de friare ramar att påverka?  Med litteraturstudien som ramverk 
framstår elevinflytande vara av stor vikt för våra demokratiska principer. I skolans 
styrdokument framgår det att eleverna ska kunna utöva inflytande och därmed påverka. 
Betydelsen för ett aktivt och betydelsefullt lärande för livet har koppling med graden av 
elevinflytande. Frågan som är relevant är hur eleverna upplever sin situation för 
uppsatsens huvudfrågor.  
 
Metod innebär ”ett sätt att gå tillväga när man upprättar vetenskaplig kunskap”52. Med 
utgångspunkt att det är många elever som går tredje året på gymnasiet och att det var 
deras uppfattning om elevinflytande som skulle mätas började letandet efter relevant 
metod för data insamling. Genom ett övervägande av gruppens storlek samt 
problemområdets huvudfrågor föreföll frågeformulär som det tänkbara alternativet. Ett 
frågeformulär har den fördelen att frågor kan ställas med fasta samt öppna svarsalternativ 
och ett väl konstruerad formulär är lätt att bearbeta och analysera. Genom att besvara ett 
frågeformulär kan de tillfrågade eleverna känna sig mer fria att svara än vid en intervju. 53  
 
Graden av elevinflytande kommer att jämföras mellan projektarbete och den ”vanliga” 
undervisningen ( se kapitel 1.4). Den referenspunkt som då varje enskild elev utgår ifrån 
är den skola denne möter varje dag. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mycket 
eleverna anser sig kunna påverka vid projektarbete vilket medfört att jag använt termen 
”vanlig” undervisning för att eleverna ska ha något att jämföra med när de besvarar 
frågorna. 
 
6.2 Genomförande 
 
När enkäterna var klara började kontakter att tas med olika skolledare. Dessa var dock 
svåra att nå per telefon och e-posten besvarades inte. Nästa steg blev då att ringa till 
programmens expeditioner och därmed få namnen på de personer som är mentorer för 
årskurs 3. Via e-posten kontaktades mentorerna (bilaga 2). Efter överenskommelse 
skickades sedan enkäterna till respektive programs mentor med ett bifogat kuvert 
adresserat till mig.  
 
6.3 Urval 
  
Vid Luleå gymnasieskola går i dagsläget ca 80054 ungdomar tredje året och de flesta 
eleverna gör sitt projektarbete under detta läsår. Målgruppen är alltså relativt stor vilket 
innebar att ett urval genomfördes. Urvalet gjordes för att undersökningen inte skulle bli 
för tidskrävande och med hänsyn till de ekonomiska kostnaderna för att nå en stor 
målgrupp. Tanken vid urvalsförfarandet var att få med program som är olika, det vill säga 
skiljer sig i programmål, innehåll och upplägg. Valet föll då på klasser från 
samhällsvetenskapliga, barn & fritids, el och fordonsprogrammet. Skillnaden mellan 
programmen är att barn & fritids, el och fordonsprogrammet är program där eleverna 
läser karaktärsämnen, det vill säga yrkesämnen, medan samhällsvetenskapliga 
programmet är ett mer studieförberedande program. En klass från studieförberedande 
program och tre klasser från de yrkesförberedande programmen valdes, eftersom 

                                                 
52 Åsberg (2000) sid 73 
53 Andersson (1994) 
54 Luleå kommun. (2004). Sammanställning över Elever och barn Läsåret 2004/2005. 
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klasserna vid yrkesförberedande program är mindre i antal elever och är mer 
könsuppdelade. 
 
 
7.RESULTAT 

 
I denna del presenteras resultatet av enkäten samt en kortare analys i anslutning till varje 
frågeställning. De citat som presenteras är hämtade från enkäten där eleverna har fått 
svara på vad som är det bästa respektive det sämsta med projektarbete. Enkäten med 
sammanställning av svaren på de fasta frågorna redovisas som bilagor uppdelat på 
program ( bilagor 3, 4, 5, 6). Totalt deltog 48 ungdomar från årskurs 3.  Från 
fordonsprogrammet kom inga enkäter tillbaka varvid denna klass uteslöts i studien.  
 
Antal svar fördelat på program och kön redovisas i tabell 1. Vid fortsatt redovisning av 
resultatet representerar samhällsvetenskapliga programmet ( SP ) studieförberedande 
program och barn- & fritidsprogrammet ( BF ) samt elprogrammet ( EL ) yrkesinriktade 
program. I analysen redovisas de två grupperna som: 
 

• SP = samhällsvetenskapliga programmet 
• Yrkes = barn & fritids programmet och elprogrammet.  

 
Vid analys av undersökningen har χ2-metoden tillämpats med en signifikansnivå på 5 %.  

 
                        Tabell 1. Deltagande i studien 

  Utdelade Svar Män Kvinnor 

SP 25 22 9 13

BF 20 20 0 20

EL 6 6 6 0

Totalt 51 48 15 33
 

 
Det var 3 svar som uteblev av det totala. Det blev fler kvinnor som deltog än män. Av 48 
ungdomar som deltog var totalt 33 kvinnor och 15 män. 

 
Den första frågan som ställdes var om eleven har fått någon information om vilka 
rättigheter de har att påverka. Det framkommer ingen skillnad mellan programmen om 
eleverna har fått information om rättigheter att påverka. Majoriteten av eleverna vid SP 
och yrkes svarar att de inte har fått någon information. Det är dock ingen större skillnader 
mellan dem som har fått information och de som inte fått information (SP ja=9; nej=13, 
Yrkes ja=12, nej=14). 
 
Det inflytande som är fokus i denna studie är det inflytande eleverna har på 
klassrumsnivå. Därför har eleverna fått svara på om de uppfattar att de kan vara med och 
bestämma om; 
 
• Planeringen av arbetet 
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• Innehållet 
 
• Hur lång tid arbetet får ta 

 
• Vilka källor som ska användas 
 
• Hur redovisningen ska presenteras 

 
• Hur arbetet ska utvärderas 
 
Dessa frågeställningar har ställts både vid vanlig undervisning och vid projektarbete. 
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Figur 6. Elevers inflytande över planeringen av arbetet 
 
 
 
På frågan om eleven kan vara med och påverka planeringen av arbetet uppfattar eleverna 
vid SP att de kan påverka mycket vid projekt men har litet inflytande över den vanliga 
undervisningen ( figur 6). Tolv elever anser att de har mycket påverkan vid projekt. Vid 
yrkes upplever eleverna att de har ganska mycket påverkan vid den vanliga 
undervisningen men att de har större grad av påverkan vid projektarbete. Inom yrkes 
finns det ingen elev som upplever att de har liten eller ingen alls påverkan vid 
projektarbete.  
 
Med 95 % säkerhet kan det fastställas att yrkeseleverna kan påverka mer den vanliga 
undervisningen än eleverna vid SP. Vid projektarbete finns ingen skillnad, båda 
programmen kan påverka mycket sin planering i projektet. 
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Figur 7. Elevers inflytande över innehållet i arbetet 
 
Vid SP har eleverna liten påverkan av innehållet om vad de ska arbeta med vid den 
vanliga undervisningen (figur 7). När de arbetar i projekt tycker eleverna att de kan 
påverka innehållet mer. Yrkeseleverna upplever att de i högre grad kan påverka den 
vanliga undervisningen än SP-eleverna. Nästan hälften av yrkeseleverna tycker att de kan 
påverka den vanliga undervisningens innehåll. När det gäller projektarbete tycker alla 
elever utom en elev att de kan påverka innehållet ganska mycket. 
 
Yrkeseleverna kan påverka innehållet mer vid den vanliga undervisningen. Detta kan 
fastställas med 95 % säkerhet. Vid projektarbete kan båda programmens elever påverka 
mycket innehållet i projektet. 
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Figur 8 Elevers inflytande över tiden. 
 
Generellt upplever eleverna att de har liten påverkan på hur lång tid ett arbete får ta. 
Detta gäller oavsett program och i jämförelse mellan vanlig undervisning och 
projektarbete. Många elever vid båda programmen uppfattar att de inte kan eller bara lite 
kan påverka tiden för arbetet. 
 
Vid SP finns bara en elev som anser sig kunna bestämma mycket över tiden och vid yrkes 
var motsvarande antal en elev vid den vanliga undervisningen och tre elever vid 
projektarbete. 
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Med 95 % säkerhet är det ingen skillnad mellan programmen. Eleverna vid båda 
programmen kan bara påverka tiden till liten del oavsett arbetsform. 
 
Detta med tidsaspekten framkommer också när eleverna svarar på vad som är det sämsta 
med projektarbete. ”Så mycket tid utöver schemat att det utgör en stress”, ”tiden”, 
”tidspress” och ”för lite skoltid vilket gör att man får göra så mycket på sin fritid”. 
Samtidigt finns elever som tycker att det bästa med projektarbete är att de får disponera 
tiden som de själva vill, ”att man får arbeta i eget tempo”. 
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 Figur 9 Elevers inflytande över val av källor. 
 
 
Vilka källor som ska användas när eleverna söker kunskap upplever eleverna att de har 
stor frihet att välja oavsett vanlig undervisning eller projektarbete (figur 9).  
 
Vid båda programmen uppfattar eleverna att de har stort inflytande över val av sina källor 
både i den vanliga undervisningen och vid projektarbete, den slutsatsen har fastställts 
med 95 % säkerhet.  
 
Vid yrkesprogrammet är det några fler elever som uppfattar att de kan bestämma över 
sina källor båda i den vanliga undervisningen och vid projektarbete. Vid båda 
programmen är det fler elever som tycker att det har mycket inflytande över val av källor 
vid projektarbete än vid den vanliga undervisningen. 
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Figur 10. Elevers inflytande över redovisningsformen. 
 
I vilken form redovisningen ska ske svarar huvuddelen av eleverna att de kan påverka 
både vid den vanliga undervisningen och vid projektarbete (figur 10). De uppfattar dock 
att de kan påverka i något högre grad när det gäller projektarbetet. Vid SP svarar nästan 
hälften av eleverna att de kan påverka mycket vid projekt. Yrkeseleverna uppfattar att de 
har stor påverkan på redovisningsformen både i den vanliga undervisningen och vid 
projektarbete, nitton elever av totalt tjugosex, har den uppfattningen. 
 
Vid yrkes är det endast sju elever som uppfattar att de har lite eller mycket liten möjlighet 
att påverka. Motsvarande antal återfinns vid SP när det gäller projektarbetet. Det är något 
fler, åtta elever, som bara till liten del kan påverka den vanliga undervisningen.  
 
Dock kan det fastställas med 95 % säkerhet att eleverna vid båda programmen kan 
bestämma över redovisningen vid den vanliga undervisningen och vid projektarbetet. 
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Figur 11. Elevers inflytande över utvärdering 
 
Utvärdering av det arbetet eleverna genomför kan eleverna vid SP bara påverka till liten 
del (figur 11). Ett fåtal elever vid programmet anser att de kan bestämma något om 
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utvärderingen. Endast en elev tycker att denne kan påverka mycket vid den vanliga 
undervisningen och något fler, fyra elever, kan påverka mycket vid projektarbete. 
 
Fler elever vid yrkes anser att de kan påverka utvärderingen av sina arbeten. Ungefär 
hälften av eleverna vid programmet anser detta. Det framkommer ingen större skillnad 
mellan den vanliga undervisningen och projektarbete, oavsett arbetsform kan de påverka 
ungefär lika mycket.  
 
Det finns en skillnad mellan programmen, det har kunnat fastställas med 95 % säkerhet 
att eleverna vid yrkes upplever att de kan påverka utvärderingen av den vanliga 
undervisningen mer än eleverna vid SP. 
 
 
              Tabell 2. Elevers kunskap om projektarbetets kursplan och betygskriterier. 
 

  Kursplan   Betygskriterier

  SP Yrkes SP Yrkes 

Inte alls 8 2 9 3

Lite insatt 10 14 11 12

Ganska mycket 3 9 2 11

Mycket insatt 1 1 0 0
 
Eleverna fick svara på frågan om de är insatta i projektarbetets kursplan och 
betygskriterier (tabell 2). Syftet med denna fråga var att få kunskap om hur insatta 
eleverna är i aktuella styrdokument. Vid båda programmen svarar majoriteten av eleverna 
att de inte alls eller bara är lite insatt i gällande kursplan och betygskriterier. När det 
gäller SP svarar fyra elever att de är insatta i målen för kursen medan det är något fler, tio 
elever, vid yrkes som har denna kunskap. 
 
På frågan om hur väl insatta eleverna är i betygskriterierna finns det en stor skillnad 
mellan programmen. Vid yrkes är det nästan hälften av eleverna som anser sig insatta i 
gällande betygskriterier, medan det är bara två elever vid SP som anser sig mycket 
insatta. 
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Figur 12. Elevers önskan om att bli mer insatt i kursplan och betygskriterier. 
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Finns det någon önskan hos eleverna att vara mer insatta i aktuell kursplan och 
betygskriterier? Vid SP önskar de flesta eleverna att de skulle vilja vara mer insatt i 
kursplanen och framförallt i betygskriterierna (figur 12). Yrkeseleverna gör inte samma 
anspråk när det gäller kursplanen. Det är sju elever som önskar att de hade mer kunskap 
om kursplanen. Däremot gör de andra anspråk på betygskriterierna, hälften av eleverna 
vill bli mer insatta medan andra hälften inte har de önskemålen. 
 
Genom χ2-metoden har det kunnat fastställas att SP eleverna har en högre önskan på att 
bli mer insatta i kursplanen än eleverna vid yrkes. Däremot visar studien ingen skillnad 
mellan programmen om elevers önskan av att bli mer insatta i gällande betygskriterier. 
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Figur 13. Elevers önskan att kunna påverka. 
 
Vill eleverna påverka mer än vad de kan påverka idag? På denna fråga svarar de flesta 
eleverna vid SP ja (figur 13). Vid SP vill majoriteten av eleverna påverka mer vid 
projektarbete och vid den vanliga undervisningen. Eleverna vid yrkes uttrycker också en 
önskan att kunna påverka mer vid projektarbete, dock inte i lika hög grad som vid den 
vanliga undervisningen. De flesta elever vid yrkes svarar dock att de inte vet om de vill 
kunna påverka mer. 
 
Med en statistisk analys finns det ingen skillnad med 95 % säkerhet mellan programmen. 
Oavsett program och arbetsform vill elever kunna påverka mer. 
  
Vikten av att kunna påverka kommer till uttryck när eleverna svarar på vad som är det 
bästa med projektarbete, ” att man kan välja vad man vill”, ”man kan nästan göra vad och 
hur man vill”, ”att man får göra något man verkligen är intresserad”, ”fritt arbete”, ”när 
man får välja blir det roligt”, ” att man får jobba självständigt”. Eleverna tycker också att 
det är en fördel att de kan välja var de ska arbeta med sitt projekt, ” man kan arbeta 
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hemma”, ”slipper vara i skolan”. Några elever anser att det sämsta med projektarbetet är 
”att man måste till skolan för att visa upp sig”, ”ibland måste man vara i skolan helt i 
onödan”. 
 
Att behöva ta ansvar för sitt projekt uttrycks som både positivt och negativt. Flera elever 
menar att det bästa är att ”man lär sig ta ansvar”, ”man får ta eget ansvar och välja när 
man ska arbeta”. Andra elever menar att det sämsta ”är att man måste ta ansvar”, ” att 
personer med lite ansvarskänsla har svårt att få arbetet gjort”. En elev reflekterade över 
sin egen insats, ”personligen har jag varit för ansvarslös med att planera tiden, om man 
planerar dåligt blir det stressigt”. 
 
Det sämsta med projektarbete handlar, i huvudsak, om tidspressen eleverna upplever och 
ansvarstagandet. Men det framkommer också att projektarbete kostar pengar för dem, 
”kostnader”, ”pengakrisen”. Någon är också kritisk till att de inte får det fria utrymme de 
önskar, ”skolan lägger sig i för mycket”. 
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   Figur 14 Elevers inflytande vid vanlig undervisning och projektarbete. 
 
 
En jämförelse mellan vanlig undervisning och vid projektarbete redovisas i figur 14. 
Figuren visar elevers upplevda inflytande fördelat på planering, innehåll, tid, val av 
källor, redovisning och utvärdering. Vid projekt anser eleverna att de har mer eller 
mindre högre påverkan än vid den vanliga undervisningen (se höger bild, mycket 
inflytande). 
 
Det totala inflytandet över hela sin undervisning redovisas nedan (figur 15). Det totala 
inflytandet är en sammanställning av de totala svaren vid frågorna om planering, innehåll, 
tid, källor, redovisning och utvärdering fördelat på lite och mycket. Resultatet visas 
fördelat vid vanlig undervisning och projektarbete.  
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     Figur 15 Elevers uppfattning om det totala inflytandet vid vanlig undervisning & projektarbete. 
 
 
Sammanfattande jämförelse mellan programmen. 
 
Yrkeseleverna är mer nöjda över sitt inflytande över planeringen, innehållet samt vilka 
källor de ska använda. Vid planeringen av projektarbete anser sig alla yrkeselever kunna 
påverka till stor del.  
 
Det finns ingen större skillnader i uppfattningar om inflytande över redovisningen och 
tiden för ett arbete. Vid båda programmen anser eleverna att de har liten påverkan på hur 
lång tid ett arbete ska få ta. Däremot upplever eleverna vid båda programmen att de har 
ganska stort inflytande över hur de ska redovisa sina arbeten. Vid utvärdering anser 
eleverna vid yrkes att de kan påverka mer vid den vanliga undervisningen än eleverna vid 
SP. Oavsett arbetsform anser eleverna vid båda programmen att de kan till liten del 
påverka utvärderingen. 
 
Vid båda programmen är de flesta elever mindre insatta i gällande kursplan och 
betygskriterier för projektarbete. Vid SP uttrycker många elever en önskan att få bli mer 
insatt. Huvuddelen av yrkeseleverna tycker inte att de behöver bli mer insatt i gällande 
kursplan men däremot vill hälften av eleverna bli mer insatt i betygskriterierna. 
 
Vid båda programmen vill eleverna ha mer inflytande. De önskar att de kan påverka mer 
och då framförallt i den vanliga undervisningen. Det handlar mycket om friheten att 
kunna välja det man är intresserad av och det som är roligt. Detta kom till uttryck från 
eleverna vid båda programmen, ”fritt arbete”, ”när man får välja blir det roligt”, ” att man 
får jobba självständigt”. 
 
Sammanfattande jämförelse mellan vanlig undervisning och projektarbete 
 
Vid projektarbete uppfattar eleverna att de bestämmer mer än vid den vanliga 
undervisningen över planeringen och innehållet. Det är framförallt planeringen av arbetet 
i projekt som de anser att de kan bestämma över. Vid planering av den vanliga 
undervisningen har de inte samma inflytande. Eleverna tycker också att de har högt 
inflytande över innehållet vid projektarbete.  
 
Vid redovisning, val av källor, utvärderingen av arbetet samt tiden för arbetet 
framkommer det inte några större skillnader mellan hur mycket de kan påverka i den 
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vanliga undervisningen och projektarbete. Huvuddelen av eleverna anser sig inte kunna 
påverka tiden och de ger också uttryck för detta när de svarar på de öppna frågorna som 
exempelvis ”tidspress”. Däremot tycker eleverna att de har inflytande över redovisning 
och utvärdering samt valet av källor. 
 
Vilka anspråk gör då eleverna på sin dagliga undervisning och projektarbetet? Många 
elever vill kunna påverka sin vanliga undervisning i mycket högre grad än vad de 
uppfattar att de gör idag. De är mer nöjda med det inflytande de har över sitt 
projektarbete men det framkommer att eleverna även vid projektarbete vill kunna påverka 
mer. 
 
Sammanfattningsvis uppfattar eleverna att de har ett större inflytande vid projektarbete än 
vad de har vid den vanliga undervisningen 

 
 

8. DISKUSSION 
 

8.1 Reliabilitet och validitet 
 
Validitet betyder giltighet och innebär att man idealt med sina frågor mäter det man 
faktiskt vill mäta.55 Konstruktionen av enkäten har processats fram genom uppsatsens 
framväxt. Tips till utformningen har jag hämtat från olika modeller som Andersson 
(1994) presenterar. I huvudsak har två aspekter beaktats, att formulera frågor på ett språk 
som förstås av målgruppen, det vill säga att mäta det som avses mätas, samt vilken form 
av fråga ska ställas som gör det lättare vid analys och bearbetning. Genom en 
undersökning med hög standardisering och strukturering har jag försökt garantera 
tillförlitligheten.  
 
För att öka validiteten har begrepp som används i uppsatsen definierats under kapitel 1.4. 
Avsikten med detta är att försöka ge dessa abstrakta begrepp en innebörd så att de kan 
tolkas och användas likartat. 
 
Kan då generaliserbara slutsatser dras? Det går inte från denna studie säga att det är så 
här på landets alla skolor. Skolor är olika i avseende på pedagogiska arbetssätt, individer 
på skolan, organisationer etc. Min ambition är att finna något som ”pekar på” eller 
indikerar att det kan vara så. Dock kan nog studien visa att det är så här vid Luleå 
gymnasieskola. 
 
8.2 Resultatdiskussion 

 
Gymnasieskolorna kan välja hur de vill lägga ut projektarbete. Detta gör att det kan 
finnas olika upplägg vid de olika programmen. Jag deltog vid införandet och har då den 
erfarenheten de flesta programmen har lagt ut projektarbete över hela läsår tre. Vid 
urvalet har jag försäkrat mig om att de program som ingår i studien har detta upplägg. 
Risken fanns annars att program som valt att genomföra projektarbete under läsårets sista 
två månader skulle ingå. Eftersom frågeformuläret delades ut under februari månad hade 
dessa program inte haft något att tillföra studien. Detta innebär också att vid tidpunkten 
för datainsamlingen var eleverna, som deltog i studien, i projektets fas för genomförande. 

                                                 
55 Hartman (2004) 
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Detta innebär att frågorna om redovisningsformen och arbetets utvärdering bygger på 
elevernas uppfattning om hur det ska bli, inte hur det verkligen är. Alla dessa bakgrunds 
variabler har dock beaktats när studien analyserats. 
 
Vid mars månads utgång hade svaren kommit från alla program utom från 
fordonsprogrammet. Detta medförde att detta program uteslöts vid sammanställning av 
enkäterna. En viss påverkan kan detta ha för resultatet eftersom det blev betydligt fler 
kvinnor inom yrkesprogrammen som deltog. Dock har könsperspektivet inte varit någon 
utgångspunkt för undersökningen men jag har ändå vid analyseringen studerat om det 
funnits några aspekter där det ena könet har haft skilda uppfattningar jämfört med det 
andra könet. 
 
Ett alternativ till enkäter hade förstås varit att intervjua eleverna men detta alternativ 
betraktades som för tids - och kostnadskrävande. Funderingar fanns om eleverna skulle 
känna sig fria att öppet svara på frågeställningarna vid en intervju. Vid val av intervju 
som insamlings metod måste känslighetsaspekten av frågornas karaktär vägas in samt 
vilket förtroende intervjuaren har förmåga att bygga upp.56 Som intervjuare är jag mycket 
äldre och att vinna tilltro för mig och hur svaren senare skulle behandlas skulle vara en 
alltför krävande uppgift och därmed behöva mycket tid som insats. Eftersom 
förfaringssättet var att arbeta mer på bredden för att uppnå en perspektivrikedom 
förkastades detta val.  
 
Vid analys och bearbetning av frågeformulären har också olika aspekter beaktats. 
Exempelvis behandlas elever som en homogen grupp i studien. De enda skillnader som 
kan utläsas är könet. Elever är dock enskilda individer med olika förväntningar och 
anspråk på påverkan som denna undersökning inte tar hänsyn till. Det som beaktats är om 
eleverna önskar att kunna påverka mer än vad de gör idag. Detta kan tolkas som en brist 
men att klargöra dessa faktorer hade nog krävt en mer djupgående analys och annat val 
av förfaringssätt i form av t ex intervjuer.  
 
Vidare kan ur denna undersökning inte utläsas vilken motivation och allmän inställning 
till skolan eleverna har samt i vilken utsträckning eleverna har vana i att arbeta i 
projektform eller andra elevaktiva arbetssätt. Detta kan ha betydelse för den uppfattning 
eleverna har. 
  
Det fanns en ambition att förankra studien hos skolledarna. Tanken var att dels få ett 
godkännande för denna studie och dels att fånga önskemål från skolledaren. Dessa var 
dock svåra att få kontakt med så mitt förfaringssätt ändrades. Före denna studie fanns en 
målsättning att verka för personliga kontakter samt att vara med och dela ut enkäterna till 
eleverna. Eftersom jag började arbeta heltid vid årsskifte uppstod problem med att frigöra 
tid under skoltid för att komma till skolorna. Det blev därför mentorerna som delade ut 
enkäterna efter kontakter med dessa. Alla kontakter har varit via e-post eller per telefon. 
Detta kan nog vara en nackdel. Ett personligt deltagande vid utdelning av enkäterna hade 
nog medfört att eleverna hade känt större trygghet när de svarade på frågorna och därmed 
minskat bortfallet. 
 
En av förutsättningarna för att eleverna ska kunna utöva inflytande är att de vet vilka 
rättigheter de har för att kunna påverka. Vid den undersökning som genomfördes i Luleå 
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kommun år 200357 saknade huvuddelen av eleverna information om deras rättigheter. 
Denna studie pekar i samma riktning, ungefär hälften av eleverna saknar information om 
sin rätt att utöva inflytande. En annan förutsättning för att vara delaktig är att eleverna är 
insatt i aktuella styrdokument som kursplanen och betygskriterier. Mattsson & Svensson 
(1994) menar att bristande kunskap om målen gör att elever känner sig mindre delaktiga. 
Vilken kunskap om målen har eleverna som deltog i studien? Huvuddelen av eleverna 
som ingick i studien är lite insatt eller inte alls insatt i kursplan och betygskriterier och 
det finns en önskan att bli mer insatt i vad som gäller för sin undervisning.  
 
För att kunna ”mäta” om projektarbete leder till ökat inflytande fick eleverna likadana 
frågor både vid den vanliga undervisningen och vid projektarbete. De frågor som ställdes 
var vilket inflytande eleverna har vid planering, innehåll, tid, källor, redovisning och 
utvärdering. I denna studie deltar elever från olika program vilket medför att den vanliga 
undervisningen betyder olika för eleverna. Detta kan innebära att eleverna kan ha mer 
eller mindre erfarenhet av att arbeta i projektform.  
 
8.3 Uppfattning om delaktighet och inflytande 
 
Projektarbete är ett elevaktivt arbetssätt där utgångspunkten är elevens egen idé. Det är 
eleverna som planerar och genomför projektet. Läraren fungerar som handledare i 
processen och ska stötta samt hjälpa eleverna. Är det så att projektarbete leder till ett ökat 
inflytande? Denna studie visar att eleverna vid båda programmen upplever att 
projektarbete ger de mer fritt utrymme och att de är mer delaktiga än vid den vanliga 
undervisningen. Detta framkommer framförallt vid planeringen och vid bestämningen av 
innehållet i projektet. Elever vid yrkesförberedande program tycker att de kan påverka sin 
vanliga undervisning betydligt mer än eleverna vid studieförberedande program. Tidigare 
studier med nationell täckning har visat att yrkeseleverna var den grupp som kunde 
påverka minst. Denna studie har visat ett motsatt resultat. 
 
Eleverna tycker alltså att de kan påverka mer vid projektarbete när det gäller planeringen 
och innehållet. Vid redovisning och val av källor anser eleverna att de kan påverka 
mycket i den vanliga undervisningen och i projektarbetet. Det är tiden för ett arbete samt 
utvärderingen av sina arbeten som eleverna uppfattar att de har liten eller ingen alls 
påverkan oavsett arbetsform. Selberg (2001) menar att vid arbetssätt som projekt är tiden 
en viktig faktor, arbetssättet behöver långa sammansatta strukturer. Att tiden kan vara 
svår att påverka är dock inget resultat som förvånar mot bakgrund av att dagens 
gymnasieskola är kursutformad. Skolverket skrev 2003 att många korta kurser ställer 
krav på effektivitet och detta kan innebära att tiden i dagsläget bestäms av programmens 
struktur och upplägg samt resurser i form av lokaler och personal.  
 
Huruvida projektarbete är schemalagd eller ej har inte ingått i frågorna men jag kan ändå 
utläsa att många elever menar att mycket tid läggs utanför skoltid och även en viss 
”klagan” kan utläsas att de får använda sin fritid. Skolan är ju av tradition schemalagd 
och den tid som avsätts till projektet kanske inte är schemalagd vilket medför att eleverna 
uppfattar att tiden ”stjäls” från deras fritid. Det kanske skulle krävas att skolan tydliggör 
detta. Det behövs nog också en viss träning att tänka om när det gäller tids - och 
ämnesindelning. 
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Selberg (2001) menar att dialogen och delaktigheten är viktiga verktyg i elevaktiva 
arbetssätt och för att skapa förutsättningar för denna form av lärande behöver man lämna 
skolans struktur med ämnesindelningar. Genom att yrkeseleverna är betydligt färre antal 
elever i varje klass kanske de genom detta har andra förutsättningar än eleverna vid SP. 
Det torde vara lättare att skapa dialog mellan lärare och elev om grupperna är mindre. 
Vid yrkes, där man läser yrkesämnen, kan det också tänkas att man skapar närmare 
kontakter med lärarna. Det kan också vara så att det är enklare för lärarna att skapa andra 
förutsättningar för längre sammanhållande pass i schemat. Eleverna vid yrkes är ju också 
mer nöjda med sin delaktighet i den vanliga undervisningen än eleverna vid SP.  
 
Elevinflytande innebär också att eleverna ska ta eget ansvar för sitt lärande. Ansvaret 
finns också inskrivet i styrdokumenten. Målet för gymnasieskolan är att varje elev tar 
”personligt ansvar för sina studier” och i kursplanen står skrivet att projektarbete” syftar 
till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge 
erfarenhet av att arbeta i projektform”.  Att ta eget ansvar upplever många elever som det 
bästa med projektarbetet medan många elever uttrycker att det är jobbigt att behöva ta 
ansvar. Kan det vara så att för att slippa ta ansvar gör eleven inget anspråk på att kunna 
påverka? Vid analysen reflekterade jag över att många elever svarar att de inte vet om de 
vill kunna påverka mer vid projekt. Det kan tänkas att de är nöjda med det inflytande de 
har över sina projekt i dagsläget men det kan ju också vara så att många tycker att det blir 
”jobbigt” med ansvarstagande. 
 
Scherp visar i sin modell (se sid. 5) att demokrati hänger ihop med lärarens syn på 
lärandet. En tolkning av detta innebär att läraren till stora delar bestämmer hur mycket 
eleverna tillåts påverka. Mattson & Svensson (1994) diskuterar i samma spår när de 
menar att ”graden av elevinflytande hänger ihop med lärarens kunskapssyn”. Lindgren 
(1994) diskuterar att det är genom traditioner i undervisningen som lärare och elev har 
traditionella roller. När det gäller projektarbete har Skolverket (GY2000:07) skriftligt 
uttryckt lärarens roll. Genom dialog ska handledaren vägleda, stötta och hjälpa eleven 
genom hela processen. I denna studie finns inga direkta frågor om läraren men det kan 
ändå göras en motsats tolkning av det insamlade materialet. Eftersom eleverna upplever 
att de är mer nöjda med sitt inflytande i projektarbete bör det väl bland annat innebära att 
läraren ger eleverna friare utrymmen. Ingen elev har på något sätt uttryckt att läraren på 
något sätt skulle hindra dem i sitt inflytande. Studien visar däremot att eleverna själva 
reflekterat att mycket hänger på det ansvar de själva tar i sin situation. 
 
Tidigare studier har visat att elever vill ha mer inflytande. Denna studie pekar i samma 
riktning. Trots att eleverna tycker att de har mer inflytande vid projektarbete är de ändå 
till fullo inte helt nöjda med vad de kan påverka idag. Det finns en önskan att kunna 
påverka mer vid projektarbete men det finns betydligt mer önskan att kunna påverka sin 
vanliga undervisning. Tidigare studier har visat att flickor tycker att de har mer inflytande 
än pojkar. Av ren nyfikenhet sammanställda jag resultaten i ett könsperspektiv för att 
studera om det fanns skillnader mellan män och kvinnor. I studien påvisades dock inte 
några skillnader utan uppfattningarna är relativt lika oavsett kön. 
 
Framkommer det några skillnader och likheter mellan programmen? Eleverna vid 
yrkesprogrammen tycker att de kan påverka i högre utsträckning än eleverna vid 
studieförberedande program. När eleverna vid båda programmen jämför sin vanliga 
undervisning och projektarbete är det större differenser för eleverna vid SP. Resultatet 
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visar att de i sin vanliga undervisning kan vara med och påverka ganska lite vid planering 
och innehåll. Det är val av redovisning de tycker att kan vara delaktig i. Det 
gemensamma för alla elever är att de vill, oavsett arbetsform, kunna påverka mer. 
 
Det som är intressant i studien är att flera elever menar att projektarbete medför 
kostnader. Det kan tänkas att det eleverna vill göra kräver ekonomiska resurser och att 
deras idéer blir ogenomförbara när de saknar ekonomiska medel. Kanske skolorna också 
skulle ge eleverna någon form av penningtillskott som eleverna får disponera i sitt 
projekt.  
 
Sammanfattningsvis leder projektarbete till ett ökat inflytande för eleverna. Detta var ju 
också ett av motiven vid införandet att eleverna ska utveckla förmåga att ta ansvar, 
strukturera och planera ett större arbete. Utgångspunkten är att eleven ska göra något som 
denne upplever som intressant och meningsfullt. Projekt är ett elevaktivt arbetssätt som 
utgår från elevens egen nyfikenhet. Det är denna nyfikenhet som motiverar eleven och 
skapar lust till lärande. Detta överensstämmer med det eleverna i denna studie tycker om 
projektarbete, flera elever uttrycker att det blir roligt när man får välja själv, ”när man får 
välja blir det roligt”. 
 
 
8.4 Slutsatser  

 
Vid Luleå gymnasieskola leder projektarbete till ökat elevinflytande. Ökad delaktighet 
skapar större lust till lärande. Eleverna tycker att när de får bestämma blir det roligare att 
lära. Vid projektarbete uppfattar eleverna att de kan påverka och har mer inflytande över; 
 

• Planeringen av arbetet 
 

• Innehållet i projektet 
 

Eleverna vid båda programmen kan i mycket stor utsträckning påverka planeringen av 
projektet och projektets innehåll.  
 
Det finns några skillnader mellan programmen. Eleverna vid yrkesprogrammen upplever 
att de kan påverka mer den vanliga undervisningen än eleverna vid studieförberedande 
program.  
 
Vid båda programmen är eleverna lite insatta i projektarbetets kursplan och 
betygskriterier. Eleverna vid det studieförberedande programmet uttrycker en önskan att 
bli mer insatt i gällande kursplan för projektarbete. 
 
Trots att projektarbete är ett led i rätt riktning för ökad delaktighet och många elever 
tycker att projektarbetet är roligt när man får göra det man vill råder fortfarande en 
önskan hos eleverna att kunna påverka mer.  
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9. EFTERORD OCH FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 
Det är intressant att följa projektarbetes utveckling i skolan. Jag deltog vid införandet av 
projektarbetet och får en känsla av att projektarbete är ett arbetssätt där eleverna kan 
känna att de har ”makten”. Trots detta vill eleverna kunna påverka mer. Vad är det de vill 
påverka? Kan det vara något som denna studie inte visade?  
 
Eftersom projektarbete är en arbetsform där läraren fungerar som handledare kan en 
fortsatt studie om handledarskapet vara av framtida intresse.  
 
Det har också uppkommit tankar om ekonomiska medel. Eleverna i studien såg pengar 
som ett hinder vid projektarbetet och det är nog möjligt att många idéer måste förkastas 
för att de kostar pengar. Tanken med projektarbete är att eleverna ska tränas i 
projektarbete för att kunna möta aktuell arbetsmarknad där projekt är en vanlig 
arbetsform. Men på arbetsmarknaden har ju också ett projekt ekonomiska medel avsatt 
och då kanske skolorna skulle bidra med pengar för att få ett ”verkligt” projekt. 
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PA1201 - Projektarbete 
100 poäng inrättad 2000-07 
  

Projektarbetets mål 
Eleven skall 
kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem 
kunna välja relevant material och metod samt relevanta redskap 
kunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna 
kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen 
kunna diskutera arbetets utveckling med 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. 

Betygskriterier 
 
Godkänd 
Eleven planerar och genomför med handledning ett projektarbete som innebär lösningen på 
det problem eller ger ett rimligt svar på den fråga som är projektarbetets utgångspunkt. 
Eleven väljer och använder med handledning relevant material och metod samt relevanta 
redskap. 
Eleven redovisar skriftligen arbetsgången och resultatet av projektarbetet. 
Eleven värderar med handledning arbetsgången och resultatet. 
Väl godkänd 
Eleven visar självständighet i valet av kunskapsområdet och i formulering av uppgift eller 
problem som projektet skall lösa. 
Eleven beskriver olika metoder, arbetsredskap och material samt väljer kritiskt bland dessa 
och resonerar kring sina val. 
Eleven identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa dessa. 
Eleven tar till vara och utvecklar andras synpunkter. 
Mycket väl godkänd 
Eleven tar egna initiativ och visar uppfinningsrikedom och fantasi dels i formuleringen av 
problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material. 
Eleven motiverar sina val med väl underbyggda argument. 
Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten. 
 

 
Skolverket 2004-01-31  Källa: www.skolverket.se 
 
 
 
 

  

http://www.skolverket.se


  Bilaga 2 (6) 

 
 
 
 
 
--------Ursprungligt meddelande--------- 
Från: Kristina Forsberg (kristina.forsberg@edu.lulea.se) 
Skickat: den 10 februari 2005 11:47 
Till: Christina Sandström 
Ämne: Ang. undersökning SP 3 
 
 
 
 
 
 
>>> Sandström Christina < christina.sandstrom@forsakringskassan.se> 02/10 
>>> 10:06 >>> 
 
 
Hej  
 
Mitt namn är Christina Sandström. Jag arbetar på Försäkringskassan och vid sidan om arbetet 
skriver jag uppsats inom pedagogik. Ämnet för uppsatsen är elevinflytande vid projektarbete. 
 
Jag mailar dig eftersom jag fått uppgift om att du är mentor för årskyrs 3 på SP. Min önskan 
är att du kan dela ut mitt frågeformulär under någon av dina träffar med eleverna i årskurs 3. 
Om detta går bra kan jag vid något tillfälle komma till skolan och lämna enkäterna i ditt 
postfack. 
 
Tack på förhand  
 
 
Hej Christina 
 
Det går bra att komma med enkäten. 
Med vänlig hälsning Kristina Forsberg 
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SP 
Denna enkät ingår i en studie om elevers inflytande vid projektarbete 100 p. Studien ingår i en 
uppsats vid pedagogiska institutionen vid Luleå tekniska Universitet. Jag som gör denna heter 
Christina Sandström och tackar dig på förhand för att Du deltar. Vänligen kryssa i rätt 
alternativ på följande frågor 
 
1.Är du  man  kvinna 
           (9)         (13)   
 
2.Vilket program går 
du?………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3.Har du fått information om vilka rättigheter du har att påverka undervisningen? 
    (9)        (13) 
Ja    nej 
 
 
4. Anser du att i din vardagliga undervisning du får vara med och bestämma 
      Mycket lite       Lite   Ganska mycket       Mycket 
Om planering av arbetet  (2) (14) (5) (1) 
 
Om innehållet  (2) (13) (5) (2) 
 
Hur lång tid arbetet får ta  (3) (14) (4) (1) 
 
Vilka källor du ska använda (3) (6) (7) (6) 
 
Hur redovisningen ska 
presenteras   (2) (6) (12) (2) 
 
Hur arbetet ska utvärderas  (6) (13) (2) (1) 
 
 
5.  Anser du att i ditt projektarbetet du får vara med och bestämma  
      Mycket lite        Lite  Ganska mycket       Mycket 
Om planering av arbetet  (0) (6) (4) (12) 
 
Om innehållet  (1) (3) (6) (12) 
 
Hur lång tid arbetet får ta  (9) (7) (5) (1) 
 
Vilka källor du ska använda (1) (5) (3) (13) 
 
Hur redovisningen ska 
presenteras   (2) (5) (5) (10) 
 
Hur arbetet ska utvärderas  (7) (8) (3) (4) 
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6. Är du insatt i projektarbetets : 
  inte alls lite insatt          ganska mycket      mycket väl insatt 
 

kursplan (8) (10) (3) (1)  
 

betygskriterier 
för kursen (9) (11) (2) (0) 

 
 
7. Skulle du vilja vara mer insatt i projektarbetets: 
          ja       nej 
                   kursplan (15) (7) 
 
                   betygskriterier (17) (5) 
 
 
 
8. Har du en önskan att kunna påverka din undervisning i större omfattning 
(15) (2) (5)  
         ja        nej  vet ej 
 
 
9. Har du en önskan att kunna påverka ditt projektarbete i större omfattning 
 
(14) (6) (2) 
         ja        nej     vet ej 
 
 
10. Vad är det bästa med projektarbete? 
 
 
 
 
 
11. Vad är det sämsta med projektarbete? 
 
 
 
 
 
 
12. Är det något du vill tillägga? 
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Yrkes 
Denna enkät ingår i en studie om elevers inflytande vid projektarbete 100 p. Studien ingår i en 
uppsats vid pedagogiska institutionen vid Luleå tekniska Universitet. Jag som gör denna heter 
Christina Sandström och tackar dig på förhand för att Du deltar. Vänligen kryssa i rätt 
alternativ på följande frågor 
 
1.Är du  man  kvinna 
  (6)  (20)   
 
2.Vilket program går 
du?………………………………………………………………………………………….. 
 
3.Har du fått information om vilka rättigheter du har att påverka undervisningen? 
     (12)        (14) 
Ja    nej 
 
4. Anser du att i din vardagliga undervisning du får vara med och bestämma  
      Mycket lite       Lite   Ganska mycket       Mycket 
Om planering av arbetet      (1)     (5)   (17)          (3) 
 
Om innehållet      (0)    (14)   (11)          (1) 
 
Hur lång tid arbetet får ta      (4)    (14)     (7)          (1) 
 
Vilka källor du ska använda    (0)      (4)   (17)           (5)  
 
Hur redovisningen ska 
presenteras       (0)     (7)   (15)          (4) 
 
Hur arbetet ska utvärderas       (2)    (13)     (8)          (3) 
 
5.  Anser du att i ditt projektarbetet du får vara med och bestämma 
 
      Mycket lite        Lite  Ganska mycket       Mycket 
Om planering av arbetet      (0)      (0)   (11)       (15) 
 
Om innehållet      (0)      (1)     (9)       (16) 
 
Hur lång tid arbetet får ta      (8)      (9)     (6)         (3) 
 
Vilka källor du ska använda    (0)      (1)   (15)       (10) 
 
Hur redovisningen ska 
presenteras       (1)      (6)   (10)         (9) 
 
Hur arbetet ska utvärderas      (6)      (9)     (7)         (4) 
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6. Är du insatt i projektarbetets : 
  inte alls lite insatt          ganska mycket      mycket väl insatt 
 

kursplan (2) (14) (9) (1) 
 

betygskriterier 
för kursen (3) (12) (11) (0) 

 
 
7. Skulle du vilja vara mer insatt i projektarbetets: 
         ja      nej 
                   kursplan    (7) (19) 
 
                   betygskriterier (13) (13) 
 
 
 
8. Har du en önskan att kunna påverka din undervisning i större omfattning 
(6) (3) (17) 
      ja     nej    vet ej 
 
 
9. Har du en önskan att kunna påverka ditt projektarbete i större omfattning 
 
(9) (2) (15) 
      ja     nej     vet ej 
 
 
10. Vad är det bästa med projektarbete? 
 
 
 
 
 
11. Vad är det sämsta med projektarbete? 
 
 
 
 
 
 
12. Är det något du vill tillägga? 
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