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Projekthandbok för Konsumentföreningen 
Stockholms Gymnasium 
 
 
 
Syfte 
 
Genom projektarbetet vill vi möjliggöra lärande genom samverkan, eget 
ansvarstagande och ämnesintegration.  
 
 
Mål 

• Att skapa helhet och sammanhang  
• Att utbyta kunskap och kompetens  
• Att öka elevernas förmåga att samarbeta och fungera socialt 
• Att befrukta varandras tankar och utveckla ny kunskap  

 
Projektdefinition 
 
Syftet med projekthandboken är att alla på skolan skall arbeta på likartat sätt 
kring projekt.  
 
I skolans arbetsplan fastslås vad vi menar med projektarbete: 
 

Med begreppet projektarbete avser vi ett arbetssätt med ett tydligt 

mål som utgår från elevernas egen erfarenhet och kunskapsnivå. 

Eleverna arbetar i grupper med projekt som löper över en längre 

tid (3-6 v) och där flera olika kurser och ämnen ingår (2-6). 

Projektarbete kan även ske tillsammans med andra skolor och 

kooperativa företag. 

 
Beskrivningen i arbetsplanen kräver förtydliganden om vilka krav som ställs på 
ett projekt: 

• Projektet är tidsavgränsat med en tydlig början och ett tydligt slut. 
• Projektarbetet karaktäriseras av ett problemorienterat arbetssätt, d.v.s. 

fokus ligger på att utveckla elevens problemlösningsförmåga. Detta ska 
inte sammanblandas med PBL-metodiken. 

• Projektet har tydliga mål baserade på de mål som anges i kursplanerna. 
• I ett projekt sker ämnes/kursintegration av minst tre 

ämnesområden/kurser. 
• Samtliga lärare i respektive arbetslag fungerar som 

projektgruppshandledare, dock ej nödvändigtvis i samma projekt 
Undantag kan periodvis förekomma. 



Konsumentföreningen Stockholms       Utskriftsdatum Bilaga 1 
Gymnasium     

2009/06/13 
 
 
 
 

2 
C:\Users\Annika\Desktop\Documents\c-uppsats\råbilagor\bilaga 1 projekthandb.doc 
Senast ändrat: elev 

• Projektarbetet genomförs i huvudsak i projektgrupper. Det är viktigt att 
påpeka att detta inte befriar eleverna från individuellt arbete. Vi strävar 
mot att hålla samman grupperna under en termin. Det är särskilt viktigt  i 
årskurs ett. 

• Projektpedagogiken bygger på en ständig dialog inom projektgruppen 
samt mellan lärare och elever. Flerstämmighet är ett nyckelord! Med 
detta menar vi att olikheter skall lyftas fram och alla skall ges möjlighet 
att göra sig hörda.  

 
Projektplanering 
 
Erfarenheten visar att planeringen av projektet är helt avgörande för om det 
lyckas eller inte. En viktig erfarenhet är att så många lärare som möjligt som är 
inblandade i projektet (inklusive handledarna) måste närvara vid 
planeringsmöten innan projektstarten.  
 
Vidare har ämnesansvarig lärare ansvaret att förbereda grupphandledarna och 
skriva handledarnyckar inför projektgruppsmötena. Detta bör ske i muntlig form 
strax innan mötet och skriftligt i en handledarnyckel. Det är viktigt att 
kursansvariga lärare är närvarande på skolan under projektets genomförande. 
 
Checklista för projektplanering 

• Är samtliga lärare närvarande som är inblandade i projektet, inklusive 
samtliga handledare? 

• Vad är syftet med projektet? Vad är den integrerande kärnan i projektet? 
Vad knyter samman ämnesområden och kurser? 

• Hur ska man genomföra projektgruppsmötena och vilka förberedelser 
krävs för att mötena ska bli lyckade? 

• Vilka utgångspunkter ska vi använda? Hinner vi göra klart samtliga 
utgångspunkter innan projektet startar? 

• Vilken arbetsmetodik ska vi använda i projektet? 
• Vem är huvudansvarig för projektet (normalt den som har mest poäng)? 
• Vilka lokalbehov finns under projektet? 
• Vilka källor ska eleverna använda?  
• Hur ska elevinflytandet komma in i projektplaneringen? 
• Hur ska vi hantera frånvaro under projektets olika delar? 
• Hur ska projektet examineras? När ska de som missar det första tillfället 

omexamineras? 
• Hur och när ska projektet utvärderas? 
• Hur och vad hos eleven utvecklas under projektet? Hur ska arbetslaget 

arbeta för att stimulera elevens utveckling? 
• Vad finns att lära av tidigare projektutvärderingar? Har liknande projekt 

genomförts tidigare så man kan återanvända material? 
• Avsätt tid att bedöma examinationerna efter projektet så eleverna får 

feedback inom rimlig tid. 
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Projektets genomförande 
 
Följande saker är viktiga att tänka på under projektets genomförande: 

• Projektgruppsmöten med handledaren hålls minst en gång per 
arbetsvecka. Innehållet på mötet kan som tidigare nämnts variera, och 
mötets längd kan variera med innehållet. 

• Vid resurstillfällena finns ämnesansvariga lärare tillgängliga för 
eleverna. Resurstillfällena ska anslås på schemat. Resurstillfällena kan 
vara av olika art, från gruppsamtal och handledning till föreläsningar. 

• Eleverna ska regelbundet erbjudas resurstillfällen. Det är lämpligt att ha 
ett resurstillfälle per vecka. Detta erbjuds utöver de ”vanliga 
lektionerna”. 

• Inför varje projektgruppstillfälle är det viktigt att samtliga handledande 
lärare samlas och går genom hur projektgruppsmötet ska gå till. Vid 
detta tillfälle ska ämnesansvariga lärare vara närvarande. Ämnesansvarig 
lärare ska också ge handledarna instruktioner om hur projektgruppsmötet 
ska gå till. Detta kan ske muntligt eller skriftligt i en s.k. 
handledarnyckel. 

• För att fånga upp vad som hänt under projektgruppsmötet är det lämpligt 
att ha en kort briefing efter mötet. Där kan man diskutera hur mötet gick 
och vilka frågor som kom upp. 

• Ett bra sätt att undvika att elever smiter undan projektgruppens arbete är 
att använda någon form av veckorapport där eleverna själva noterar vad 
de arbetar med dag för dag. Förslag på veckorapport finns på 
G:/blanketter. 

• Projektgruppsmötena ska vara lärotillfällen, inte examination, därav 
flerstämmighet. 

 
 
Elevens roll 
 

• Arbetssättet på vår skola utmärks av att lärandet sker i ständig 
samverkan mellan elever, vilket kräver delaktighet och att man tar 
ansvar. Därför är det viktigt att eleven är aktiv i projektgruppens arbete 
under projekten. 

• Om eleven missar någon del i ett projekt är det elevens ansvar att 
kontakta handledaren eller kursansvarig lärare. 

• En elev som missar ett projektgruppsmöte måste rapportera uppgiften 
skriftligt till handledaren, för att man ska vara säker på att eleven arbetat 
med samtliga ingående moment inför examinationen. Rapporten 
utformas i samråd med handledaren och lämnas till denne. 
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• Eleverna måste ta ansvar för att ställa frågor till ämnesansvariga lärare 
inför resurstillfällen, annars vet inte läraren vad eleverna behöver hjälp 
med. 

• Eleverna förväntas delta i utformningen och planeringen av projekten. 
Detta görs genom deltagande i projektarbetsgruppen som sätts samman 
inför ett projekt.  

 
 
Kursansvarig lärares roll 
 

• Kurssansvarig lärare har det övergripande ansvaret för de kursmoment 
som ingår i projektet. Detta innebär särskilt ansvar för 
projektplaneringen. 

• Kursansvarig lärare bedömer kvaliteten på elevernas arbete samt 
betygsätter eleverna. Detta sker med fördel i samarbete med handledande 
lärare. 

• Kurssansvarig lärare måste finnas tillgänglig under projektet och stå i 
kontinuerlig kontakt med projektgruppshandledarna, samt har till uppgift 
att på ett adekvat sätt förbereda handledarna inför projektgruppsmötena. 

• Ämnesansvarig lärare ska vara beredd att motta frågor från handledare 
och elever och besvara dem exempelvis vid ett resurstillfälle. 

 
 
Handledarens roll 
 

• Ett viktigt grundkrav på projekten är att varje lärare i lärarlaget ska 
handleda basgrupper och tillsammans med ämneslärarna ha ett delat 
ansvar för elevernas lärandeprocess i projekten. 

• Handledaren har också ett bedömningsansvar i och med att han/hon 
avgör om eleven kan förväntas klara av examinationen baserat på om 
eleven varit aktiv och deltagit i undervisningen. Handledaren förväntas 
alltså inte bedöma kvaliteten på elevens kunskaper. 

• En elev som missar ett projektgruppsmöte måste rapportera uppgiften   
som avhandlats skriftligt eller muntligt till handledaren, för att man ska 
vara säker på att eleven arbetat med samtliga ingående moment inför 
examinationen. Uppgiften utformas i samråd med handledaren och 
lämnas till denne. 

• Projektgruppshandledarens ansvar är i första hand att stimulera till 
samarbete och positiv utveckling. 

• Närvaro och delaktighet i gruppens arbete bör utvärderas varje vecka. Ett 
förslag är att eleverna har ansvar för att redovisa alla gruppmedlemmars 
delaktighet och ansvarstagande i en veckologg. 
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Examination 
 
Varje projekt avslutas med någon form av examination som ämnesläraren 
ansvarar för. Vår strävan är att medvetet variera examinationsformerna i så hög 
utsträckning vi kan. Dels för att varje elev ska få chansen att uttrycka sin 
kunskap på ett sätt som passar henne eller honom vid några tillfällen, och dels 
för att eleverna ska få öva olika sätt att uttrycka sin kunskap. Vi strävar också 
efter att examinera eleverna individuellt och i grupp under varje projekt. På så 
sätt får vi en god bild av elevens kunskaper. Examinationerna är såväl muntliga 
som skriftliga och kan även ske veckovis. 
 
 
Projektutvärdering 
 
Samtliga projekt vid skolan ska utvärderas, och detta kan ske på olika sätt. Det 
är viktigt att göra en sammanställning av utvärderingen och placera den i 
projektmappen på G: så att man själv, och andra lärarlag lätt kan komma åt den 
inför kommande projekt. 
 
Arkivering 
 
All digital dokumentation (projektplan, utgångspunkter, utvärdering m.m.) som 
produceras i ett projekt ska förvaras i en projektmapp med projektets namn. 
Mappen ska placeras under respektive årskurs på G:. 
 


