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Sammanfattning 
Detta examensarbete är ett kvalitetsarbete med utvärdering av ett unikt ämnesintegrerat 
projekt, som delvis skett i en offentlig miljö utanför gymnasieskolan och därmed 
förändrat det dagliga, reguljära skolarbetet. Genom en berättelse får läsaren ta del av 
elevprojektet Spår, som resulterade i bland annat konstutställningen Urval. Projektet 
genomfördes i samarbete med länsmuseet Murberget i Härnösand. I berättelsen får 
läsaren även ta del av elevernas konstverk via bilder. 

Under detta arbete sker dessutom en granskning av 5 projekt, som också sträcker sig 
över en tidsram av 5 år. Utvärderingen bygger på hela 140 gymnasieelevers synpunkter 
om ämnesintegrerade projekt och till viss del också från de 10 lärare, inklusive mig, 
som undervisat i projekten. Utvärderingen sker alltså i ett självvärderande perspektiv. 

Med hjälp av berättande analys har jag reflekterat och tolkat elevernas erfarenheter som 
jag sedan vävt ihop i en berättelseform. Jag har fångat min berättelse om elevernas 
erfarenheter via direkta observationer, informella samtal, samt via studier av elevers 
utvärderingar och loggböcker.  

Syftet med detta examensarbete har varit att, utifrån ett elevperspektiv, belysa 
erfarenheter från ämnesintegrerade projekt. Genom att ta del av elevernas berättelser får 
man en möjlighet till att utveckla en större förståelse för vad eleverna anser vara viktigt 
i den här sortens undervisning. Ambition med detta arbete har varit ett lärande för mig 
och för arbetslagets räkning och att delge intresserade en berättelse om hur elever 
upplever ämnesintegrerade projekt. 

Genom ett tema/problembaserat grupparbete har elevernas uppgift varit att skapa något 
med ett konstnärligt uttryck och redovisa resultatet. I projekten har lärarna fungerat som 
handledare. Syftet med projekten har varit att skapa sammanhang och förbereda 
eleverna inför kursen Projektarbete (PA 1201) i årskurs 3. 

Eleverna har i projektet Spår arbetat med att ringa in vad de anser vara typiskt för deras 
generation. Utgångspunkten var att lämna ”spår” från sin nutid till framtida betraktare. 
En flicka som deltog i projektet berättar att temat verkligen fick dem att tänka till och 
fundera över vad de tycker är viktigt och vad som präglar dem i dagens samhälle. En 
annan elev berättar att hon lärt sig hur en process går till, från tanke till slutprodukt. 
Hon ansåg att projektarbete med gruppindelningar var en bra träning inför det 
kommande arbetslivet. Ytterligare en elev menade att det var viktigt att arbeta i en 
mindre grupp, då det var svårt att samarbeta runt allas idéer och viljor. Vidare tyckte en 
flicka att projektet varit väldigt givande och annorlunda än vanlig undervisning och 
påpekade att man kanske inte får så många chanser att få vara med om sånt här i livet. 

Studien visar att de allra flesta av de 140 eleverna har varit positiva till projekten och till 
denna undervisningsmetod. Elever uttrycker att projekten varit spännande, lärorika och 
givande. När eleverna berättar vad de lärt sig i dessa projekt, handlar det ofta om 
generella kunskaper som att ta kontakt med andra, samarbeta, ta ansvar och att de får 
kunskaper i processarbete. Undersökningen pekar på att man genom dessa 

 



 

projekt/grupparbeten når kvalitéer och kunskaper som är av en mer allmängiltig och 
social karaktär. 

Lärararbetslaget anser att dessa didaktiska kvalitéer är viktiga för eleverna och att det är 
viktigt att få bedriva undervisning av hög kvalitet med pedagogik som ger god didaktisk 
utdelning. De påtalar emellertid att det krävs mycket engagemang, tid och kraft för att 
bedriva dessa projekt och att den ökade arbetsbördan, som de upplever, ibland får dem 
att ifrågasätta om de kan fortsätta att bedriva dessa projekt. I detta examensarbete förs 
en diskussion om vikten att genomföra dessa projekt med tillräckliga resurser. I 
resonemanget framkommer bland annat ett förslag att dessa projekt generellt borde vara 
av utåtriktad karaktär och nyttjas i ett syfte att överbrygga och förbereda eleverna inför 
kommande arbetsliv.  
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Vi står inför många val, möjligheter och påfrestningar, som inte fanns för 
några årtionden sedan. Det blir alldeles för mycket av alla krav, vilket gör 
att vissa inte orkar med. Vi diskuterade mycket kring hur ungdomar har 
det nu och vi tycker att val är något vi kan relatera väldigt mycket till. 

Ett utdrag från utställningstexten och elevarbetet Val, från projektet Spår och utställningen Urval. 
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Inledning 
Lärare på Lärarhögskolan har varnat för att i sin forskarroll välja ett ämne som man brinner 
för eller som står en alldeles för nära. De menar att det kan vara väldigt svårt att vara 
objektiv, eller rättare sagt saklig, och se saken från flera sidor om man är känslomässigt 
engagerad. Om ämnet dessutom utspelar sig i en allt för välkänd miljö, kan det finnas en 
risk att man missar väsentligheter i en slags ”hemmablindhet”. Trots dessa säkert 
berättigade farhågor, har jag ändå valt ett ämnesområde, som jag arbetar med och som 
intresserar mig, nämligen ämnesintegrerade projekt. Jag lutar mig i mitt examensarbete mot 
Arfwedson:  

Vilket ämne du än till slut väljer, så är det egentligen ganska självklart att examensarbetet i 

lärarutbildningen ska handla om något som är meningsfullt för dig som blivande lärare, vilket då 

oftast innebär att det kommer att handla om just den verklighet där din yrkesverksamhet senare 

kommer att äga rum.1 

Jag är sedan fem år yrkesverksam som bildlärare på Estetiska Programmet Bild och 
Formgivning (ESBD), där vi arbetar kontinuerligt med ämnesintegrerade projekt under alla 
tre läsåren. Jag har tidigare gjort en förstudie om ämnesintegrering på Industriprogrammet. 
Nu väljer jag alltså att studera ”mitt eget” program ESBD, där vi bedriver undervisning 
som hela tiden förändras och anpassas utifrån de unika elever vi möter i vår roll som lärare. 
Jag anser att det är viktigt som lärare att ha en god förståelse för var eleverna befinner sig i 
sin kunskapsutveckling, för att kunna förmedla kunskap på bästa möjliga sätt. 

Det är då också viktigt att nå eleverna med ett språk, som de förstår och kan ta till sig. 
Detta språk varierar för varje elev. För mig är språk lika med kommunikation, 
språket/kommunikationen kan ske via kropp– bild– tal och skriftspråk, allt infärgat av våra 
kulturella koder. Att visa intresse för och sätta sig in i dagens ungdomskultur, ger 
möjligheter till en bättre kommunikation med eleverna och deras olika språkligheter. 
Därför tycker jag att det är angeläget att ta del av elevernas erfarenheter. 

I mitt uppdrag och i min roll som lärare ingår det att jag ska utvärdera undervisning och 
kurser. Detta sker oftast, i mitt program/arbetslag, i form av en uppföljning. Det 
förekommer sällan eller aldrig, att vi har tid att göra fördjupade utvärderingar och större 
kvalitetsarbeten på vårt program. Till vardags görs exempelvis inte den typ av 
sammanställningar som gjorts i detta examensarbete. Det kan även förhålla sig så, att 
arbetslaget dessutom har otillräckliga kunskaper i att utvärdera. Vi har dock under åren i 
mitt arbetslag samlat på oss intressanta reflektioner om vad eleverna tycker om vår 
verksamhet och undervisning via uppföljningar. Jag ser nu min chans att med hjälp av detta 
examensarbete bedriva ett viktigt kvalitetsarbete för programmet, genom arbetet har jag 
också en möjlighet att lyfta fram elevernas erfarenheter. Mitt examensarbete består av 
utvärderingar som sträcker sig under en tidsperiod av 5 år, vilket är en ansenlig tid i 

 
1 Arfwedson. G. 2005. Sid. 31. 
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utvärderingssammanhang. Jag kommer i mitt arbete att utgå från 140 elevers synpunkter 
om ämnesintegrerade projekt och till viss del också från synpunkterna från de 10 lärare 
(inklusive mig) som undervisar i dessa projekt på programmet. Det är ett stort datamaterial. 
Jag har prövat att reducera materialets omfattning men det har inte fungerat bra. Det 
helhetsperspektiv jag eftersträvat har då gått förlorat.  

Att jag ger mig i kast med att forska i min egen bakgård, ser jag som en balansgång där jag 
kan se vissa fördelar med mina förkunskaper men också nackdelar, exempelvis kan jag 
missa att delge läsaren viktig information som jag tar för given.  

Jag anser också att det arbetslag jag arbetar i är prestigelöst, vilket jag har beaktat när jag 
valde att forska i vår egen verksamhet. Detta faktum minskar risken för att jag förskönar 
arbetslagets arbete med de ämnesintegrerade projekten. Jag gör sålunda det här arbetet i en 
ambition av ett lärande för min egen och för arbetslagets räkning och för att delge 
intresserade en berättelse om hur elever upplever ämnesintegrerade projekt. 

Mitt examensarbete är skriven i berättelseform. Denna form har vuxit fram i det induktiva 
arbetssätt2 med vilket jag tagit mig an mitt material – stöttad av Arfwedson som är 
didaktiker – forskare i undervisningslärande och i didaktiken är det induktiva sättet att 
arbeta mycket vanligt.3 Genom berättelseformen och den berättande analysen vill jag skapa 
en förståelse för elevernas reflektioner och därmed sprida ljus över deras åsikter. Jag prövar 
alltså två, för mig, nya metoder: dels det induktiva arbetssättet, dels en berättelseform. Jag 
väljer bort begreppet narratives, då narratives riskerar att placera mig i en bestämd genre. 
Begreppet berättelser är ett bra begrepp för mitt syfte. Eftersom det är jag som kommer att 
tolka elevernas erfarenheter och omformulera dem till en meningsfull helhet, ser jag också 
betydelsen av att berätta för läsaren vem jag är: 

Jag arbetar som bildlärare på ESBD på Västermalms skola, som är en del i Sundsvalls 
Gymnasium och en kommunal skola. Programmet har sex estetklasser, två klasser (á 22 
elever) i varje årskurs. Den undervisning jag bedriver är bildrelaterad. Jag undervisar i 
kurser som t.ex. Fotografisk bild A, Digitalt skapande, Formgivning A, Estetisk 
verksamhet och Bild och form grundkurs. I arbetet med ämnesövergripande projekt är 
programarbetslagen en viktig hörnsten. Mitt arbetslag består av tolv lärare: sex bildlärare, 
två musiklärare, varav en också undervisar i matematik, två adjunkter i svenska/engelska, 
en dramalärare och en trä-, metall- och datalärare. Vi huserar i ett öppet kontorslandskap. 
Jag anser att det bland oss råder en kreativ och bra arbetsgemenskap.  

Journalisten Elisabet Rudhe har på Skolverkets uppdrag skrivit om ämnesintegrering i 
skriften I nöd och lust. Enligt henne har gymnasieskolan en inneboende tendens att skapa 
anonymitet och kontaktlöshet. Hon menar att ämnessplittring och brist på helhet måste 

 
2 Ett exempel på ett induktivt arbetssätt är att man samlar in data till ett förutsättningslöst forskande där sedan 

materialet ger teorin. 

Wallén, G. 1993 & 1996. Sid. 90. 

3 Arfwedson, G, B. & Arfwedson, G. 2002. 
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motverkas och att kärnämnena bör ges en mer meningsfull roll och exempelvis integreras 
med karaktärsämnena i de olika gymnasieprogrammen.4 

I Sundsvalls kommuns Skolbladet, Nr 4- 2006, står det att läsa om utvecklings- och 
förändringsarbete i Sundsvalls gymnasium. Den första punkten som berörs är att skolan ska 
arbeta ämnesintegrerat och verklighetsanknutet med helhetsperspektiv. Inom vårt program 
arbetar vi alltså kontinuerligt med ämnesintegrerade projekt. Syftet med projekten har 
bland annat varit att skapa mening och helhet för eleverna och att förbereda eleverna inför 
kursen Projektarbete, (PA 1201) som ges i årskurs tre för samtliga gymnasieelever. Under 
de fem år jag undervisat på programmet, har jag varit aktiv och delaktig i denna levande 
process med projekten. Jag ser att gränslösheten i ämnesintegrering skapar möjlighet till 
nya sammanhang och uttryck. I projekten arbetar eleverna oftast gruppvis och får därmed 
också erfarenheter av att samarbeta med varandra. För mig som lärare är dessa projekt en 
krydda i vardagen, där jag får kunskap tillbaka från både elever och kollegor. 

Bakgrund 
I detta examensarbete kommer läsaren att få ta del av elevers erfarenheter från de senaste 
fem årens ämnesintegrerade tvåveckorsprojekt som skett med elever i årskurs 2 på mitt 
program (ESBD). Detta kommer att ske utifrån ett elevperspektiv och med hjälp av en 
berättande analys kommer jag att berätta om vad eleverna får ta del av i några 
ämnesintegrerade projekt på vårt program. Den största delen av skildringen är en 
beskrivning av elevernas deltagande i projektet Spår. Detta projekt skedde i samarbete med 
länsmuseet Murberget i Härnösand och resulterade i utställningen Urval. Utställningen 
hade vernissage den 12 maj 2007 och pågick till den 10 november 2007.  

Tyngdpunkten i mitt arbete är att belysa åsikter från gymnasieelever som deltagit i de 
ämnesintegrerade projekten på programmet. Eleverna har i projektet Spår arbetat med att 
ringa in vad de anser vara typiskt för deras generation. Utgångspunkten var att lämna 
”spår” från sin nutid till framtida betraktare. En flicka som deltog i projektet berättar att 
temat verkligen fick dem att tänka till och fundera över vad de tycker är viktigt och vad 
som präglar dem i dagens samhälle. Elever uttrycker att det känns viktigt för dem att deras 
reflektioner uppmärksammas och att det är betydelsefullt för dem att få berätta om sin 
samtid och verklighet. 

 

 
4 Rudhe, E. 1996. Sid. 25. 
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Disposition av examensarbetet 
Jag kommer att strukturera min berättelse kronologiskt med en början, en mittendel och ett 
slut. Detta arbete innehåller data från fem ämnesintegrerade projekt som skett på 
programmet mellan år 2002 och år 2007. Samtliga fem projekt har bedrivits med varianter 
på ett liknande upplägg. De har innehållit olika teman och utgångspunkter och skett 
tillsammans med sammanlagt 140 elever från årskurs 2 på gymnasiet. Alla elevprojekten 
har utvärderats av arbetslaget med lika frågeställningar.5  

I Den första delen av berättelsen kommer läsaren få en återblick och en beskrivning av vad 
eleverna fick erfara under de fyra första projekten. Denna del av berättelsen bygger på mina 
studier av dokumentation och utvärderingar ifrån deltagande elever och lärare, samt från 
informella samtal med lärare i arbetslaget och de erfarenheter jag inhämtat som deltagande 
lärare och handledare i de senaste två projekten. 

Mittendelen av berättelsen består av en beskrivning av det femte projektet Spår som 
började under år 2006 och avslutades i november år 2007. Detta projekt gjordes i samarbete 
med länsmuseet Murberget i Härnösand och resulterade i utställningen Urval. I den här 
delen kommer läsaren få en mer detaljerad bild av elevernas upplevelser under projektet. 
Berättelsen har här förstärkts med bilder från projektet. Denna del av berättelsen bygger på 
studier av ett urval från elevernas loggböcker och samtliga utvärderingar av projektet och 
min aktiva medverkande som lärare och handledare. Samt från informella samtal med 
deltagande elever och lärare. 

I Den sista delen av berättelsen kommer läsaren att få del av elevernas resultat via en 
skildring av utställningen Urval. Detta kommer delvis att ske genom en beskrivning av en 
återsamling på museet. Här presenteras även tre gruppers elevarbeten med hjälp av bilder 
och utställningstexter. Här har jag utgått ifrån en deltagande observation, där jag lyssnat på 
och skrivit ned elevernas berättelser. Jag har också inhämtat data ifrån en kompletterande 
elevutvärdering som innehåller tilläggsfrågor om själva utställningsdelen av projektet, samt 
använt mig av informella samtal med elever och lärare. 

Därefter följer en beskrivning om hur det går till när vi utvärderar på vårt program, en 
sammanfattning av resultatet av berättelser/utvärdering, ett värderande samtal tillsammans 
med arbetslaget angående projektfrågor, en inblick i elevinflytande, en förklaring hur 
utvärdering kan tolkas, en teorikoppling och en avslutande diskussion. 

 

 
5 Se frågeställning i bilaga nr.1. (Jag har valt att inte ta med resultatet från fråga nr. 7 i detta arbete. Frågan handlar 

om vilket betyg eleverna ansåg sig vara värda i projektet. Elever har valt att svara anonymt i denna fråga i enkäten.) 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att, utifrån ett elevperspektiv, belysa erfarenheter från 
ämnesintegrerade projekt. Det är främst elevernas perspektiv som jag är intresserad av. 

Detta syfte har jag valt för att jag anser att det är viktigt både för mig som lärare och för 
andra intresserade, att ta del av elevernas upplevelser och därav få en möjlighet till en 
större förståelse för vad eleverna anser är viktigt i den här sortens undervisning.  

Mina frågeställningar som avgränsar min studie är följande: 

Vilka representativa, individuella ”spår” lämnar eleverna i projektet spår till framtida 
betraktare? 

Varför just detta urval? 

Hur ser elevernas arbete ut i projektet spår? 

Vilket värde har den här typen av projekt för eleverna? 

Vad tycker eleverna om ämnesintegrerade projekt som undervisningsmetod? 

Vad anser eleverna att de fått för kunskaper i projekten? 

Vad är viktigt att beakta vid utvärderingar av ämnesintegrerade elevprojekt? 

Vilka saker är viktiga att tänka på inför arbete med liknande projekt? 

Metod och genomförande 

Berättande analys 

I detta arbete har jag valt att studera elevers berättelser för att söka svar på min 
frågeställning. Med hjälp av berättande analys har jag reflekterat och tolkat elevernas 
erfarenheter som jag sedan vävt ihop i en berättelseform. Jag har ett hermeneutiskt 
inspirerat arbetssätt, det vill säga ett tolkande arbetssätt. Arfwedson menar att:  

Lärarens arbete är utan tvekan av hermeneutisk, tolkande karaktär. Att hela tiden fördjupa och 

bygga ut sina tolkningar av elevers reaktioner och deras bakgrund, att oupphörligt pröva och 

ompröva sitt språk och sitt handlande i något som liknar en hermeneutisk spiral, med målet att göra 

alltmer nyanserade tolkningar av situationen i verksamhet och undervisning – det är själva kärnan i 

lärares arbete.6 

Jag har fångat min berättelse om elevernas erfarenheter via direkta observationer, 
informella samtal och via skriven text, (studier av elevers utvärderingar och loggböcker). 
Jag har därefter tolkat och till viss del omformulerat empirin för att sedan återge materialet 

 
6 Arfwedson. G. 2005. Sid. 42. 
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i en meningsfull helhet i en berättandeform. I skildringen varvar jag elevernas erfarenheter 
med mina egna tolkningar. 

Granskning av dokument/utvärderingar 

Till den första delen av skildringen har jag granskat dokument som är författade av 
arbetslaget. Dessa handlingar har sitt ursprung i fyra ämnesintegrerade projekt som 
arbetslaget genomfört med elever på programmet mellan åren 2002-2005. Dokumenten 
består av kortfattade projektbeskrivningar samt elevernas/lärarnas utvärderingar av 
projekten.7 Denna berättelse kan läsaren ta del av under rubriken Första delen av 
berättelsen. 

Urval av elevgrupper och studier av tolv loggböcker 

Jag har sedan studerat ytterligare dokument från ett femte ämnesintegrerat projekt som 
genomförts på programmet under tiden 2006-2007. Dokumenten består liksom i de fyra 
tidigare projekten, av projektbeskrivning och utvärdering. I detta projekt deltog trettiosju 
elever som bildade nio elevgrupper. Jag har i det här projektet även valt att titta närmare på 
tre av dessa gruppers loggböcker. Valet av dessa grupper har skett från tre olika 
utgångspunkter.  

Att välja ut respondenter på grundval av hur mycket de kan bidra med till forskarens förståelse av 

den företeelse som studeras innebär att man måste göra teoretiska eller målinriktade urval av 
svarspersoner.8 

Den första gruppen, 1. Påverkan, har jag valt för att jag varit handledare till dessa elever 
och följt deras process, vilket innebär att jag har förkunskaper. Valet av den andra gruppen, 
2. Behov Begär Beroende, skedde efter att jag frågat handledarna i projektet efter 
intressanta loggböcker, varpå jag utsåg en grupp där eleverna hade haft en påfrestande 
grupprocess. Den tredje gruppen, 3. Ett annat liv, har jag utsett utifrån elevernas resultat 
som jag ansåg var fängslande, jag var därmed nyfiken på att sätta mig in i deras process. 
Att dessa grupper bestod av endast av flickor var inte ett medvetet val, utan en tillfällighet. 
I projektet deltog tjugofem flickor och tolv pojkar. Jag frågade sedan de utvalda eleverna, 
om jag kunde få ta del av deras loggböcker, i syfte att synliggöra deras åsikter i mitt 
examensarbete, samt i ett syfte av ett lärande för mig och arbetslagets räkning. Alla elever 
gav sitt godkännande och jag fick in tolv av tretton loggböcker, den sista var borttappad. 
Dessa tolv loggböcker och de tidigare nämnda dokumenten har använts som underlag för 
en berättelse om det ämnesintegrerade projektet Spår. Till stöd för min skildring har även 
mitt aktiva medverkande som lärare och handledare i projektet varit. Jag har dessutom 
använt mig av informella samtal med berörda elever/lärare. Sammanställningen av 
materialet har skett via en berättelse som presenteras under rubriken Mittendelen av 
berättelsen. 

 
7 När det gäller lärarnas utvärderingar så har jag tagit del av dem och sedan valt att inte lyfta fram dem i min 

berättelse, eftersom jag i detta arbete i första hand valt att studera elevers åsikter om ämnesintegrerade projekt. 

8 Merriam, S, B. 1994. Sid. 91. 
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Deltagande observation 

För att få ytterligare inblick i elevernas åsikter och svar på mina frågeställningar har jag 
använt mig av deltagande observation, där jag lyssnat och antecknat elevers berättelser. 
Denna observation skedde under fyra timmar i samband med en återträff/avslut på projektet 
Spår och utställningen Urval. Vid denna observation befann jag mig i en position som både 
forskare och lärare. Eftersom denna återträff skedde utifrån museets planering, där 
konstpedagogen och utställningsproducenten i första hand förde talan, kunde jag välja att 
vara passiv i min lärarroll och ägna mig åt mina observationer och anteckningar. Fördelen 
med denna dubbla roll var att jag smälte in i miljön. Ahlberg menar att: 

Den deltagande observationen ställer stora krav på forskarens tålmodighet, anpassningsförmåga, 

närvaro och möjlighet till att smälta in i den miljö eller sociala grupp som studeras. Den deltagande 

observatören samlar in data genom t.ex. direkta observationer, intervjuer med nyckelpersoner och 

informella samtal.9 

Kompletterande utvärdering och informella samtal 

Jag har dessutom gjort en kompletterande utvärdering med eleverna angående 
utställningsdelen. Utvärderingen bestod av skriftliga frågor till eleverna.10 Resultatet av 
observationen och utvärderingarna har tillsammans med de utvalda gruppernas 
presentationer av deras verk, fått bilda en grund till Den sista delen av berättelsen. Som 
stöd till mitt berättande har jag även i denna del använt mig av informella samtal med 
elever och lärare. Samtliga informella samtal har skett i vår skolmiljö. Samtalen med elever 
har skett samband med spontana möten i korridoren eller i våra öppna 
undervisningslokaler. Med mina kollegor har det skett när frågor dyker upp och till den 
lärare i arbetslaget som då befunnit sig i vårt öppna arbetsrum/kontorslanskap eller 
lunch/fikarum. Dessa samtal har pågått under en hösttermin, från slutet av augusti till 
mitten av december 2007. Både lärare och elever har varit medvetna om att dessa samtal 
skett i ett syfte att söka information och förståelse till detta examensarbete. 

Frågor via E-post och värderande samtal med arbetslaget 

Förutom dessa informella samtal har jag också ställt frågor via e-post till arbetslaget och 
rektor, angående hur vi utvärderar på vårt program. E-post, var den svarsmetod som mitt 
arbetslag föredrog efter förfrågan.11 

Under rubriken Värderande samtal med arbetslaget om ämnesintegrerade projekt, har jag  
fört ett samtal med mina lärarkollegor runt tre av mina frågeställningar. Detta samtal varade i 
en timme. Under samtalet gjorde jag anteckningar. Nio av tio lärare, inklusive mig, som 
undervisar i dessa projekt, deltog i samtalet. Samtliga tio lärare har sedan fått ta del av min 
summering för att se om den överensstämmer och uttrycker det vi har kommit fram till. 

Texten under rubriken Elevinflytande bygger på arbetslagets mötesanteckningar. 

 
9Ahlberg, K. Sid. 77. 

10 Se frågor i bilaga 6. 

11 Se frågor i bilaga 5. 
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Med hjälp av tankekartor, av typ traditionella mind-maps, har jag sedan studerat mitt 
insamlade material för att ringa in vad stoffet handlar om och därefter anammat en teori. 
Dessa tankekartor redovisas inte, utan har haft karaktären av arbetsredskap. För att kunna 
värdera material har jag gjort relevanta litteraturstudier, se under rubriken 
Litteraturförteckning, sidan 45. 

Angående etiska aspekter 

Jag är väl medveten om vikten av att anonymisera forskning, men det här är ett sådant 
examensarbete som har karaktären av en utvärdering och förhållanden är sådana att det blir 
i princip omöjligt att vara helt anonym med mitt material. Jag har därför frågat alla berörda, 
som är namngivna i mitt material, om jag kan presentera materialet utan att ta bort deras 
namn. Jag väljer att inte namnge elever och personal för att i viss mån skydda deras 
identitet. I detta arbete förekommer det bilder på elever. Dessa bilder har jag retuscherat 
med oskärpa så att elever inte kan kännas igen till utseendet. Eleverna har informerats om 
min roll som forskare och syftet med mina studier, att jag var intresserad av att höra deras 
åsikter för ett lärande och för att delge dem till andra intresserade. Jag förklarade för dem i 
samband med den kompletterande utvärderingen, hur viktigt det var att höra allas åsikter, 
för att jag skulle kunna framföra deras erfarenheter på ett så korrekt sätt som möjligt. Till 
detta bör beaktas min dubbla roll som lärare/forskare. Fördelen med denna dubbelroll kan 
vara att eleven känner sig trygg att delge mig synpunkter. Här befinner jag mig dock också 
i en maktposition där jag anser det viktigt att förvalta elevernas synpunkter väl. Eleverna 
kan också vara rädda att deras negativa åsikter påverkar vid betygsättningen, eller att de 
använder sig av positiva åsikter för att vara inställsamma. Samtliga kurser delaktiga i 
projektet Spår var betygssatta när jag påbörjade denna forskning. Under den tid jag bedrivit 
denna studie har jag undervisat femton av dessa elever i kursen Fotografisk bild A, tio av 
dessa elever var dessutom deltagare i de tre grupper jag valt att titta närmare på i detta 
arbete. Jag tror dock inte att detta har påverkat eleverna i någon högre grad. Jag upplever 
att eleverna överlag varit positiva till att delge mig sina erfarenheter. 

Insamlat material för utvärdering 
Eftersom detta är en utvärdering av ett genomfört arbete, gör jag en sammanställning av det 
material som jag avser att granska, vilket är ett nödvändigt led i en utvärdering. Denna 
resumé sker via en berättelse. I detta examensarbete presenterar jag erfarenheter och 
åsikter, från 140 ungdomar, från de senaste 5 årens ämnesintegrerade tvåveckorsprojekt, 
med våra elever i årskurs 2, på Estetiska programmet – Bild och Formgivning. Det är ett 
tidsmässigt långt och innehållsmässigt omfattande material, som bildar grund för denna 
studie. Tyngdpunkten är en redogörelse av det senaste projektet Spår. Detta projekt skedde 
i samarbete med Länsmuseet Murberget i Härnösand och resulterade i utställningen Urval. 
Utställningen avslutades i november 2007. 
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Den första delen av berättelsen 

I den första delen av berättelsen kommer läsaren att få en återblick och en 
beskrivning av vad eleverna fick erfara under de första fyra- av de fem projekten som 
detta arbete berör. Denna del av berättelsen bygger på mina studier av 
dokumentation och utvärderingar ifrån deltagande elever och lärare. Därtill 
informella samtal med lärare i arbetslaget och de erfarenheter jag inhämtat via ett 
deltagande som lärare och handledare i de tre senaste projekten. Jag kommer att 
beskriva projekten i kronologisk ordning. I beskrivningen får ni ta del av ett urval av 
elevkommentarer som speglar helheten av åsikterna samt enskilda synpunkter av 
allmänt intresse. 

Projekt nr. 1: Allt hör ihop – men vissa saker fattar man inte hur de hör ihop, 
2002/2003 

I detta projekt fick eleverna utgå ifrån den då aktuella utställningen Allt hör ihop – men 
vissa saker fattar man inte hur de hör ihop, på Sundsvalls Museum. Utställningen var 
producerad av sju yngre konstnärer, varav en har sitt ursprung i Sundsvall. Han har även 
varit med som inspiratör i tidigare projekt på vårt program. ”Sundsvallskonstnären” 
föreläste och deltog i gruppernas arbeten under en dag i projektet. Varje elev fick välja en 
av konstnärerna och dennes arbete på utställningen och skriva upp sig på en lista som blev 
fulltecknad när sex elever antecknade sig, varpå sju elevgrupper skapades. Kommentarer 
från elever om gruppindelningen var delade. En elev menade att det var kul att man bara 
hamnade i grupper och man inte valde kompisar och en annan elev tyckte att det var bra att 
de fick välja grupp själva. Eleverna fick tillgång till utställningskatalogen en vecka före 
projektet och en inläsning skedde under en KUHI (konsthistoria) lektion. Eleverna deltog 
också under vernissagen av utställningen som skedde på en lördag, sjätte dagen av 
projektet. Där fick eleverna möta samtliga konstnärer och möjligheter att kommunicera 
med sin valda konstnär. 

Målet med projektet var att ge eleverna övning i ett PBL-inspirerat grupparbete.12 Ge 
eleverna en fördjupad kunskap om form och innehåll i ett nutida konstprojekt och att 
eleverna skulle redovisa ett eget arbete i valfri form och teknik. De deltagande kurserna 
var: KUHI - nutida konst, bild, form, digitalt skapande, formgivning A, skapande 
verksamhet och engelska. Eleverna deltog i kurserna individuellt val och idrott utanför 

 
12 Enligt Henry Egidius kom pedagogiken PBL (problem-based learning) under 1980-talet till Sverige och fick namnet 

problembaserad inlärning (PBI). Eftersom PBL handlar om ett lärande och inte om en traditionell inlärning, ändrades 

namnet under mitten av 1990-talet till problembaserad lärande (PBL). Han menar att fokus i PBL är problem och 

uppgifter, inte ett ämnesinnehåll eller avsnitt i läroböcker och kursböcker. Poängen är att studenterna tränas i att lösa 

uppgifter innan de fått de kunskaper som de behöver. Henry anser att PBL är mycket mer än inhämtande av vetande. 

I PBL tränas eleven bland annat att arbeta i grupp, själva söka kunskap ifrån ett tilldelat problem och att redogöra vad 

de kommit fram till. I PBL fungerar läraren som handledare.  

Egidius, H. 1999. Sid. 184-185. 
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projektet. Matematiken utgick och den förlorade tiden togs igen från KUHI-lektioner efter 
projektveckorna. Elevernas resultat visades sedermera i en mindre utställning på museet. 
Med hjälp av en text till de utställda alstren beskriver eleverna sina tankar runt sitt arbete 
och resultat. Följande text är från en av elevgrupperna: 

Insidan lyser igenom 

Vi har kallat vårt projekt för ”Insidan lyser igenom”. Efter att ha läst Lisa Torells tankar och åsikter 

valde vi att utgå från hennes konst och tolka det på vårt eget sätt, på vårt eget vis. Resultatet av 

två veckors projektarbete fulla av diskussioner och intensivt arbete kom att bli tre skulpturer 

uppbyggda med budskap och funderingar. Till dessa har en gruppmedlem skrivit en text som vi 

tycker hör ihop med verket, vilket betraktaren själv får tolka. 

”Jag är den som inte kan glömma 

att träffa marken efter ett fall 

och börja flyga” 

Genom vårt verk vill vi förmedla vikten av att våga visa den egentliga insidan. Vi vill visa hur 

speciellt och fint det är att våga visa känslighet och osäkerhet. Varför ska människor alltid döma 

efter utsidan? Varför lägger vi inte större vikt på insidan? 

Skulpturen i mitten ( den upphöjda) symboliserar det ouppnåeliga idealet. Den visar just hur svårt 

det är att nå upp till det perfekta, det som ingen av oss egentligen klarar av, men som de flesta 

ändå försöker uppnå. 

Det röda skenet ska påminna om att insidan förr eller senare lyser igenom, frågan är bara om du 

vågar visa ditt innersta? Rött, känslornas färg, valde vi för att ge vår skulptur en känslosam 

karaktär. 

Under vår projektredovisning använde vi ljudet av ett hjärtas slag för att få en känsla av verklighet. 

Den stela ytan kom att verka mer levande och inge större lugn. 

Det lönar sig inte att bygga upp en falsk yta, insidan lyser igenom… 

I utställningstexten får vi en inblick i hur eleverna hittar inspiration hos en konstnär och 
tolkar dennes verk vidare till något eget. Vi får också en insyn i elevernas tankevärld. 
Elevernas idéer tar sig i uttryck, i form av tre skulpturer, uppbyggda med budskap och 
funderingar.  

Merparten av eleverna menar att uppgiften har varit kul, intressant och lärorik. Elever ger 
utlåtanden om projektet som exempelvis: 

Jag hade roligt i två veckor och det var väldigt skojigt att ta eget ansvar och jobba efter eget huvud. 

– Det var kul att jobba i grupp och vi har kommit bra överens. – Jag tycker det aldrig gått så bra att 

jobba i grupp som nu. – Jag gjorde mitt bästa och är mycket nöjd. 

Det elever uttrycker att de har lärt sig i allmänhet är att samarbeta och att arbeta i grupp. 
Andra kunskaper de har fått är förståelse för andras idéer. De menar också att de har lärt sig 
att kompromissa, att man ska mötas på halva vägen. Eleverna har också lärt sig andra 
betydelsefulla saker som att ta ansvar, våga lite mer och släppa sina gränser. Vidare har de 
fått kunskap i att arbeta utifrån ett tema och att det är viktigt att inte dra ut på saker. En elev 
har fått insikt om att ”sådant som inte blir som man tänkt sig ändå kan bli mycket bra.” 
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Ytterligare en elev utrycker något som kan hända i samarbetet och mötet med andra 
människor, nämligen att eleven har lärt sig att älska någon. Eleverna berättar också att de 
har lärt sig om ämnen/tekniker som exempelvis att bygga skulptur av gips, nät och papper, 
om kommunism/kapitalism och om Irland. De har dessutom lärt sig att screentrycka, att 
med konst uttrycka ett budskap, att inspireras av andra konstnärer, att överföra film till 
dator och även att hitta bilder på internet. Sist men inte minst har de insett att konst finns i 
alla former. (Idag, fem år senare, är eleverna vana internetanvändare och har förkunskaper 
med sig ifrån grundskolan.) 

Majoriteten av eleverna uppgav i utvärderingen, att de tyckte att det hade varit roliga 
veckor och att de inte ville förändra något i projektet. Alla tjugosju deltagande elever ansåg 
att uppgiften varit bra. Två av eleverna var inte helt nöjda med gruppens prestation och tre 
elever var inte heller så tillfredsställda med sin egen insats. 

Projekt nr. 2: DREAMS AND CONFLICTS, The Dictatorship of the Viewer, 
2003/2004 

Detta projekt fick en idéutgångspunkt när lärararbetslaget besökte Venedigbiennalen i Italien 
under hösten 2003. Därifrån fick de med sig massor av inspiration och bilder från 
utställningen. (Titeln på projektet kommer från titeln på Venedigbiennalen). En elev menade 
sedermera att projektet varit skoj men att det kanske inte hade det roligaste temat, medan en 
annan elev ansåg att det var ett bra tema eftersom det kunde bli precis vad som helst.  

Elevgrupperna lottades denna gång ihop från båda parallellklasserna. Fyra elever uttrycker 
efter projektet att de hade velat välja egna grupper. En elev påpekar att gruppindelningen 
borde ha skett i klassen och menar att det är lättare att framföra sina åsikter bland 
människor man känner väl. Det fanns även elever som tyckte tvärtom och en menade att 
det var JÄTTE bra att lotta grupper och ansåg att alla jobbade på fint och var överens i 
gruppen. Elever berättar att de i projektet har lärt sig att jobba självständigt, ta större 
ansvar, kompromissa, säga vad de verkligen tycker, vara öppen för andras förslag och 
fungera i en grupp där man inte känner så många. Elever har också fått insikter i att 
grupparbete faktiskt kan fungera bra. 

Varje grupp blev tilldelad en bild från utställningen i starten av projektet. Lärarna inspirerade 
eleverna genom att visa två videoband, en om samtida konst och en om Venedigbiennalen 
2003, samt ett bildspel gjort av arbetslagets bilder ifrån Venedigresan. En elev berättar efter 
projektet att hon/han lärt sig gå djupare in i bilderna. En annan elev menade att man kan 
komma hur långt bort som helst bara genom att titta på en bild och fantisera. 

Målet med detta projekt var detsamma som i det förra nämligen att pröva på ett PBL-
inspirerat grupparbete osv. Av eleverna krävdes ett aktivt deltagande i gruppens arbete och 
process. Skriftliga protokoll upprättades från varje gruppmöte (med en utsedd ordförande 
och sekreterare). Varje grupp gjorde även en skriftlig ”summary” på engelska till 
redovisningen. Elever uttalar sig så här om grupparbetet: 

Trots små konflikter löste det sig hela tiden genom kompromisser. Jag gjorde mitt bästa hela tiden. 

Vi jobbade på bra och fick många idéer. Jag var engagerad och gjorde så mycket som jag kunde. 

I projektet deltog följande kurser: KUHI - nutida konst, bild, form, digitalt skapande, 
formgivning A, svenska och engelska. Liksom i det förra projektet deltog eleverna i 
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kurserna individuellt val och idrott utanför projektet och ämnet matematik utgick. Elever 
kommenterar projektet med att det alltid är roligt med projekt. De menar att det är skönt att 
få ”komma bort” från de vanliga lektionerna och bara ha roligt och skapa. Under projektet 
har elever lärt sig praktiska saker som att snickra, måla, sätta ljus, mixa ihop ljud och 
bränna till skiva, tapetsera, klippa spikar och fått erfarenheter som att superlim är kanonbra 
och att det är svettigt att gå runt i gorilladräkt. Det finns även elever som insett att det blir 
mörkt och läskigt på kvällen i skolan. En elev har fått insikt i att det går att överleva en 
performance13 utan att skämma ut sig totalt. Elever uttrycker även att de tillägnat sig andra 
generella kunskaper, som att ta kontakt med andra program, tänka positivt, använda 
alternativa lösningar och att inte lita på fördomar. En elev har också fått insikt i att hon/han 
jobbar bättre om man jobbar fritt som i projektet och mot en deadline, en annan elev har 
kommit på att denne får mer gjort vid självplanering istället för när lärarna planerar. Elever 
har också lärt sig att tänka på helhetsintrycket, samt att bra arbete kan ge bra resultat och 
om alla får bestämma lika mycket så blir alla nöjda och då blir också resultatet bäst. Elever 
har lärt sig att komma med egna förslag och att lyssna på andra. 

Fyra elever utrycker i utvärderingen av projektet, att de hade velat ha fler handledarmöten. 
Lika många menar att de inte vill förändra något med projektet. Synpunkter finns också på 
att eleverna vill ha mer tid. Av tjugoåtta elever, är de flesta elever mycket nöjda med 
uppgiften, men två anser också att den inte var så bra. Tre elever är dessutom inte belåtna 
med gruppens arbete och en person är inte tillfreds med sin egen insats. 

Projekt nr. 3: Punkt…, 2004/2005 

Årets tema startade med punkt. Visionen var att ge eleverna möjlighet att under två veckor 
utnyttja de kunskaper de hittills anammat på programmet, till att under fria former gestalta 
idéer i uttryck, som ryms inom ramen för begreppet konst. De deltagande kurserna i 
projektet var alla ordinarie kurser i terminscykeln utom matematik, idrott och individuellt 
val. Målet för projektet var liksom de tidigare projekten att pröva på ett PBL-inspirerat 
arbetssätt och att öva grupparbete, samt att göra ett eget arbete utifrån bestämda 
förutsättningar. Elever berättar att de under projektet har lärt sig programrelaterade 
kunskaper, som att bygga stora saker med hönsnät, att biennalen i Sao Paulo hålls vart 
annat år, fixa över musik från mp3 till dator och sedan bränna till en skiva, förstora foton 
till megaformat, knyta knutar, reprofota. Elever har också fått insikter som att det inte 
behöver vara plottrigt för att vara snyggt och att det är svårt att spela elak. 

Vid starten av projekten fick eleverna utföra en brainstorm runt ordet punkt, där de 
improviserade fram ord. De sex populäraste förslagen fick bilda teman för de olika 
grupperna. Orden blev Mittpunkt, Utgångspunkt, Vändpunkt, Beröringspunkt, Tidpunkt och 
Akupunktur. En elev uttrycker att ordet punkt var ett svårt ord att få inspiration ifrån och 
det tog sin tid att knyta ihop det till en idé. Elever utrycker att de lärt sig att utveckla 
tankegångar, inte fastna på en idé och att uttrycket Kill your darlings kan fungera.14 

 
13 Performance är en konstnärlig föreställning där konstnären uppträder inför åskådare. 

14 Ett exempel på uttrycket Kill your darlings är att i en process ta bort sin favoritidé/föremål när man fastnat i sitt 

skapande, med ett syfte att hitta nya tankebanor och uttryckssätt för ett fortsatt utvecklande av ”uppgiften.” 
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Eleverna fick sedan välja tema enligt först-till-kvarn-principen. Eleverna blev också 
tilldelade ett material i form av ett 100-tals meter grovt balsnöre. I detta projekt har 
eleverna fört en egen loggbok om process och idéer, istället för de skriftliga protokoll som 
förekommit i de tidigare nämnda projekten. Elever har tyckt att uppgiften varit rolig och 
lagom svår/lätt. Fri och härlig, men lite krånglig i sin flummighet. De har ansett att 
”uppgiften varit begränsad men ändå öppen, den var svår i början men det blev jättebra och 
att projektveckorna var jätteroliga.” Under projektet har elever lärt sig generella kunskaper 
som, att vara tålamodig, framföra åsikter, att alla måste få ha en åsikt, att bli besviken, att 
kompromissa, att det är viktigt att vara överens och ta lärdom av varandra, att inte glömma 
bort någon, att acceptera alla, att samarbeta bättre i grupp, hur man planerar projekt, att 
jobba efter schema, att dela upp tiden, att man kan jobba individuellt fast man jobbar i 
grupp och att bli modigare. Alla eleverna var nöjda med uppgiften och tyckte att de gjort ett 
bra jobb. Tretton av eleverna ville inte förändra något med projektet. Två elever var dock 
inte nöjda med gruppens arbete och en elev ansåg att gruppens insats varit dålig. Tre elever 
önskade att det skulle ha funnits mer tillgång till lärare under projektet. Några elever var inte 
nöjda med grupperna. De hade önskemål om mindre och bättre grupper där de kunde arbeta 
med flera som de känner. Ett förslag fanns även på att projektet inte skulle vara temabundet 
och på en bättre utställningslokal. I detta projekt fick eleverna själva välja var de ville 
presentera/ställa ut sitt arbete. Kravet var att presentationen av resultatet skulle ske i skolans 
närmiljö. Vi öppnade därmed möjligheterna för att det även kunde ske utomhus. 

Projekt nr. 4: Färg, 2005/2006 

I detta projekt fick eleverna i uppgift att förhålla sig till färg. Inledningen till projektet 
gestaltades med följande text författad av arbetslaget: 

Man kan förhålla sig på olika sätt till ordet färg. Det är meningen att man kan göra det i detta 

projekt. Någon har ett personligt minne förknippat till färg. En del är intresserade av färgens kemi, 

andra av dess fysiska egenskaper. Upplevelsen av färgerna i naturen är viktig för många. Det finns 

också psykologiska effekter. Upplevelsen av färg påverkar oss på olika sätt. Olika kulturer förhåller 

sig till färg på sitt eget sätt och färger används för olika gestaltningar i vår offentliga miljö. 

Arbetslaget menade att oavsett vilken infallsvinkel som dök upp för eleverna så skulle gruppen 
bestående av fem deltagare ta avstamp i begreppet färg och göra en konstnärlig gestaltning, 
som skulle passa in i någon av följande platser på skolan: torget mitt på skolgården, stora 
kapphallen eller foajén vid aulan. Gruppernas resultat redovisades i en skiss och/eller modell i 
skala och/eller med hjälp av fotografier, bildspel, samt med en skriftlig idébeskrivning. 

De deltagande och icke deltagande kurserna var detsamma som föregående projekt förutom 
att i det här projektet ingick naturkunskap. Efter att arbetslaget bestämt årets tema 
tillfrågades de undervisande lärarna i naturkunskap om de skulle kunna tänka sig att delta i 
projektet eftersom arbetslaget såg en naturlig koppling mellan temat och ämnet. Vi har 
ingen lärare i arbetslaget som undervisar i naturkunskap. Vilka ämnen som lärarna 
undervisar i och vad eleverna har schemalagt styr till viss del ämnesintegreringen på vårt 
program. Det ämne som vi dock har valt bort fast vi har både en undervisande lärare samt 
att eleverna har det schemalagt i årskurs 2 är matematik. En anledning är att vi inte har 
hittat naturliga kopplingar i ämnet utifrån tema och projekttyp. Dessa projekt har inte varit 
utifrån ett kommersiellt perspektiv, där eleverna eventuellt skulle behöva göra ekonomiska 
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beräkningar och marknadsundersökningar med mera. Det är enligt min mening viktigt i 
dessa ämnesintegrerade projekt att hitta kopplingar mellan ämnen som känns naturliga för 
eleverna, så att det inte blir krystat och långsökt. Tre elever menade efter projektet att det 
inte skulle ingå onödiga lektioner som inte berörde ämnet. 

Eleverna fick varje dag under projektet olika föreläsningar inspirerade av temat färg. Den 
andra dagen av projektveckorna besökte eleverna länsmuseet Murberget, där de fick en 
föreläsning om konstutställningen Kai´ro15 av en konstpedagog. Eleverna såg även film på 
engelska  i projektet om konstnären Frida Kahlo och fick utifrån filmen en engelsk 
skrivuppgift, där de skulle illustrera filmens ”färgspråk.” Efter projektet utrycker hela 
sexton elever, att de skulle ha velat ha mer egen tid och nio elever anser att det varit för 
många föreläsningar. Elever berättar att de lärt sig planera och att inte stressa. Allting tar 
tid, det är bra att vara positiv även i hektiska stunder. Elever utrycker även att det är värt all 
extratid, eftersom det var kul. 

Under den första dagen på projektet lekte eleverna med ordet färg och gjorde en 
associationskarta (grön av avund, ilsket röd, blåögd, oskuldsvit och så vidare) för att hitta 
inspiration till sitt uppdrag. Grupperna blå, gul, rosa, orange, röd, grön och grön bildades 
av eleverna. Elever fick erfarenheter av grupparbetet såsom att det är svårare än man tror 
att jobba med kompisar och att det kanske inte är det bästa valet vid grupparbete:  

Det är viktigt att alla är delaktiga och engagerade. Det är jobbigt med projekt. Det krävs samarbete 

och för att det ska fungera riktigt bra borde alla ta sitt ansvar i gruppen. 

Elever menar att de lärt sig mer om sina kompisar och att samarbeta och arbeta bättre i 
grupp. Elever utrycker efteråt att lärarna borde göra grupperna. 

Eleverna blev i detta projekt tilldelade en loggbokspärm, där de skulle dokumentera sina 
idéer och process. Tanken bakom pärmen var att den eventuellt kunde locka fram ett mer 
kreativt uttryckssätt i loggboken och inspirera till mer än bara skrift. Tid till klippande, 
klistrande och skrivande avsattes och schemalades en halvtimme per dag. 

Eleverna har fått programrelaterade kunskaper som till exempel färgers betydelse i olika 
kulturer och hur man gör en performance inklusive teknik och utrustning. Elever menar att 
de lärt sig att inte fastna för den första idéen utan fortsätta att utveckla och att det är bra att 
testa olika idéer och material parallellt. De tycker att de lärt sig att arbeta mer som 
konstnär. 

Tjugofem elever gillade uppgiften medan två elever tyckte att den var sådär. En elev ansåg 
att projektet varit stressigt och en annan elev menade att projektet varit bra men resultatet 
blev dåligt. Tjugoen elever var nöjda med grupparbetet, medan tre elever var något 
missnöjda och två elever tyckte även att gruppens insats varit dålig. Elever utrycker dock 
sig att ha haft roligt i grupparbetet och menar att de jobbat på bra. En elev berättar att det 
förekom lite gräl men att det gick bra. En annan elev menar att vissa fick ta mer ansvar en 
andra. Sex elever är inte heller helt nöjda med sin egen insats. Annars utrycker elever att de 
varit engagerad i projektet och gjort sitt bästa, jobbat hårt och lagt ner all sin fritid med själ 
och hjärta. 

 
15 Kai´ro av konstnären Lara Baladi, producerad av Bildmuseet i Umeå. 
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Mittendelen av berättelsen 

Denna del består av en beskrivning av det femte projektet Spår som påbörjades under 
år 2006 och avslutades i november år 2007. Detta projekt gjordes i samarbete med 
länsmuseet Murberget i Härnösand och resulterade i utställningen Urval. I den här 
delen kommer läsaren att få en mer detaljerad bild i elevernas upplevelser under 
projektet. Denna del av berättelsen bygger på studier från ett urval16 av elevernas 
loggböcker och samtliga utvärderingar av projektet, samt från mitt deltagande som 
lärare i projektet och handledare av gruppen Påverkan. 

Projekt nr. 5: Spår, 2006/2007 
Hösten 2006 blev mitt arbetslag tillfrågat17om någon av våra klasser skulle vara intresserad av 
ett samarbetsprojekt med Länsmuseet i Härnösand. Museet planerade en utställning med fyra 
konstnärer som skulle arbeta med utgångspunkt från museets arkiv och samlingar. Länsmuseet 
var nu intresserad av att en del av utställningen också skulle produceras av ungdomar. 

Denna utställningsidé, berörande ungdomarna, hade fått sitt ursprung från museets arbete 
med nutida kulturhistoria. Museipersonal berättade att deras samlingar för tiden fram till 
1950 var stora, men efter det finns det färre föremål och nutida kulturhistoria är också 
viktig att bevara. De menar dock att föremål som inte är kopplade till en berättelse blir 
själlösa och mindre intressanta för betraktaren. Museet tackar numera nej till donationer 
som inte följs av en historia. Museet önskade att eleverna skulle att ta avstamp i 
museiföremål från arkivet och begrunda vilka spår de själva skulle vilja lämna till en 
framtida betraktare. Tanken fanns även från museets sida, att eventuellt få behålla några av 
de personliga föremålen eleverna valt ut efter utställningen. 

Arbetslaget antog att idén och samarbetsprojektet både skulle vara inspirerande och 
berikande för eleverna. Detta erbjudande stämde även bra i tiden för vårt eget planerade 
ämnesövergripande projekt med våra elever i årskurs 2. Förslaget innebar dessutom att vi 
skulle få möjlighet att jobba ”skarpt”, på riktigt, i en miljö utanför skolan, varför 
arbetslaget tackade ja till erbjudandet. Ett samarbete med utställningsproducenten och 
konstpedagogen på Länsmuseet påbörjades. 

Projektbeskrivning av Spår 

Måndagmorgon och samling utanför skolan. En inhyrd buss väntade för att skjutsa oss de 
fem milen till länsmuseet i Härnösand. För de flesta av våra elever var det deras första 
besök på museet.  

 
16 Urvalet består av 12 loggböcker från grupperna Påverkan, Ett annat liv och Behov Begär Beroende. 

17 Se bilaga 2. Inbjudan. 



 

 
                    Bild nr. 1. Länsmuseet Murberget, Härnösand 

Väl på plats blev vi mottagna av museikonsulenterna och inbjudna till deras 
föreläsningssal. Där informerades eleverna om den planerade utställningen, som till en 
början gick under arbetsnamnet Spår. Man var på museet intresserad av vad eleverna skulle 
vilja lämna efter sig som representativa, individuella spår till en tänkt framtida betraktare. 
Med fokus inställt på vad eleverna själva skulle vilja lämna för spår, begav sig våra elever 
in i museets samlingar för att hitta ett avstamp till sitt kommande arbete. Detta ledde 
sedermera till ett flertal elevkonstverk, som på olika sätt beskriver ungdomars liv och 
identitet och vilka spår de valt att lämna efter sig till eftervärlden. 

En elev beskriver starten av projektet i sin loggbok: 

Denna första dag av de två projektveckorna tillbringade ESBD2A+B i Härnösand på Länsmuseet. 

Vi samlades i hörsalen och lyssnade till personalen på museet då de berättade om de olika 

magasinen och sakerna, vi fick också reda på lite vad projektet skulle gå ut på och viktiga saker att 

kolla efter och vad vi möjligtvis kunde få tillgång att använda till utställningen. De guidade oss 

sedan runt i grupper om tio, i de olika magasinen. Det var bland det mest intressanta saker jag varit 

med om. De hade samlingar och unika saker som jag inte ens vågat drömma om, jag lånade en 

kamera och fotade lite av varje på alla magasin. Jag kände redan då hur idéerna började flöda och 

det gjorde mig mycket lättad. Jag visste redan då att det här kommer att bli ett superprojekt. 

Via datorprojicering fick eleverna inblick i museets bildarkiv. Detta arkiv finns tillgängligt 
på Murbergets hemsida,18 vilket innebar att eleverna även hade tillgång till bilderna senare 
under projektets gång. Eleverna delades sedan upp för rundvandring i samlingarna. Elever 
uttrycker i loggböcker: 

Jag trodde först att vi skulle kolla på någon utställning. Inte att vi skulle gå bakom och liksom röra 

och kolla på allt. Det var jättekul. Samt att personalen som jobbade där behandlade oss som 

professionella konstnärer, inte en skolklass. Det kändes liksom skönt. 

Jag har besökt museet förut men aldrig varit inne i förvaringslokalerna. Det var en häftig 

upplevelse, massor med fantastiska föremål. Förundrades över vilket arbete som lagts ner på varje 

grej, vilka detaljer! Ingen massproducerade Billy– bokhyllor här inte. Jag blev helt trött i huvudet för 

det fanns så mycket att kolla på. Men det var en häftig upplevelse. Vilket spännande jobb dom har 

som jobbar på museum. Det satt fint med lunch efter rundvandringen.  
                                                 
18 www.ylm.se 
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Efter lunch erbjöds eleverna att få gå tillbaka till valda delar av samlingarna för att 
dokumentera intressanta föremål inför sitt kommande arbete. Följande bilder är exempel på 
saker som eleverna fick ta del av i samlingarna:  

 

 
Bild nr. 2 - 17. Ett urval av de bilder som elever fotograferade under rundvandring i Länsmuseet 

Murbergets samlingar 

 

Starten på Länsmuseet fick mig att känna mig som fem igen och fick rota runt på min farmors vind. 

Det var fantastiskt roligt att få se alla samlingar och dom permanenta utställningarna.19 

 
Dagen efter samlades elever och berörda lärare i vår stora ateljé på skolan. Eleverna fick 
information av lärarna om vilka kurser som skulle ingå i projektet samt vilka kriterier som 

                                                 
19 Elev uttrycker sig i loggbok. 
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rådde inför bedömning. Vidare fick eleverna veta hur projektet kunde fortlöpa och vilka 
gemensamma rutiner20 som skulle gälla. Sju grupper bildades utifrån elevernas egna 
önskemål och idéer. Varje grupp blev tilldelad en handledare ur arbetslaget. Grupperna 
gjorde tankekartor runt sin samtid och presenterade sedan för de övriga vad de hade 
kommit fram till. Resultatet bestod i olika stickspår som grupperna valt enligt följande: 

1. Global uppvärmning, Informativt samhälle, Viktigt att synas. 2. Film, Mode, Spel, 
Musik. 3. Indirekt kontakt, Öppenhet med sexualitet, Växer upp för fort, 
Självförverkligande, Luststyrt. 4. Mångkultur, Amerikaniserad, Take away, Fet mat, 
Anorexi, Ideal. 5. Bekvämlighet, Pengar, Fjärrelationer, Livsregler. 6. Mediciner (piller 
löser problem), Teknik (spel, tv, dator, sladdlös elektronik), Snabbmat, Microugn, 
Kollektiv trafik, Forskning, Skola, Utbildning. 7. Droger, Skönhetsideal, Plastik 
operationer, Nåbar, Avtrubbad. 

De olika grupperna arbetade sedan i en tvåveckorsperiod med att utveckla sina idéer till en 
konkreta konstverk inför utställningen. Under projektet fick eleverna handledning och 
praktisk hjälp av lärare. Eleverna förde dagligen anteckningar i en loggbok som 
handledaren sedermera fick ta del av. Under den sista dagen av projektveckorna redovisade 
grupperna sitt resultat för lärare och elever. Samtliga grupper hade vid den tidpunkten 
arbete kvar att göra med verken. Vissa delar av installationerna skulle eleverna exempelvis 
få hjälp med av utställningsteknikerna på museet och så vidare. En planering upprättades 
runt det kvarvarande arbetet. 

Redovisning 

Under redovisningen berättade en grupp bestående av fyra flickor, att de valt att stänga in 
sig i ett tomt hyresrum under 48 timmar med endast en dator. All kontakt utåt skedde via 
datorn, med hjälp av exempelvis chatt. Maten bestod av vad de kunde beställa via 
datorprogrammet Skype och få utkörd till lägenheten. Med en videokamera dokumenterade 
flickorna de första 24 timmarna. I loggböckerna kommenterar flickorna redovisningsdagen: 

Fredagen 30/2 – 07 

Dags för redovisning. Vi åkte in tidigare till skolan för att hinna montera åtminstone några bilder. 

Innan vår redovisning skissade vi upp hur vi tänker ställa ut, på whiteboarden. Vi berättade om allt, 

hur vi kom på idén, varför, för- och nackdelar, o.s.v. Jag tror många var ganska intresserade av 

vårt projekt, många ställde frågor och ville veta mer utförligt hur vi gått tillväga. Sedan fyllde vi i 

utvärderingen, fikade, städade undan och gick hem för dagen. Men bara för att loggboken nu är 

slut, så kommer projektet att fortsätta som bara den i en rasande fart!! 

(…) roligt och inspirerande att se vad de andra grupperna har arbetat med och jag tror att 

utställningen kommer att bli väldigt bra i helhet! Och nu är det alltså bara för oss att jobba vidare 

med vår del på fritiden, så att allt är klart för vernissagen den 12 maj. 

Resultatet av gruppens arbete kallades Ett annat liv. Ni kommer att få en mera utförlig 
inblick i elevernas arbeten och resultat under rubriken Redovisning av elevarbeten på museet. 

 
20 Se gemensamma rutiner i bilaga 3. 
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Efter redovisningen skrev trettiotre av trettiosju elever i projektet, en utvärdering om de två 
projektveckorna. De allra flesta tyckte att uppgiften varit mycket bra. Bara en elev var lite 
missnöjd. Elever utryckte att uppgiften varit kul och annorlunda. De ansåg att den varit 
lärorik, inspirerande, med mycket frihet och att den varit ”himla spännande.” Åsikter fanns 
också om att det var för lite tid avsatt i projektet. En elev tyckte att alla gjorde samma sak 
vilket inte var bra. 

Elever har fått kunskaper om screentryck, copyrightlagar, slipning av frigolit, montering, 
nya arbetssätt, initiativtagande, filmredigering, filmkamera, spackling, färg (inte måla med 
svart först), ”att prioritera, samarbete, att ringa samtal, att ta ansvar för andra, att uttrycka 
känslor och prata inför andra, att se kritiskt på media, att konst är inte bara tavlor och 
skulpturer, nya tankesätt, att ha tålamod, att grupparbete är mycket jobb, brainstorm, att 
arbeta lugnt under press, att lita på gruppen, att stå upp för sina idéer, att det tar tid att 
beställa saker, att kompromissa, att tänka utanför ramarna, redigering, att se upp för läskiga 
människor på internet, Photoshop, att arbeta i en lång process med olika viljor, att inte ge 
upp, att ta ansvar, att jobba snabbare, att beräkna rätt storlek på ramen och att inte använda 
temperafärger på stora målningar…” 

Alla utvärderande elever var nöjda med gruppens insats utom fyra elever, varav två även 
tyckte att gruppens prestation varit dålig. Angående gruppinsatsen säger elever: 

Vi var seriösa. Vi har arbetat mycket på helger också. Vi har slitit hela tiden. Vi hade skitkul. Alla 

bråkade men det blev bra ändå. Det var dålig kommunikation och vissa gjorde ingenting. 

Två stycken var inte heller helt nöjda med sin egen insats medan resten av eleverna tyckte 
att de arbetat bra. De menade att de verkligen hade ansträngt sig, varit aktiva och kommit 
på många idéer. Några elever utryckte också missnöje över att inte alla i gruppen varit 
företagsamma och tagit ansvar. 

Följande vill elever förändra i nästa projekt: Lärare ska göra gruppindelningen, mer 
blandade grupper, mera handledarhjälp, mer hjälp, få reda på temat tidigare, lärare till 
hands hela tiden, mer tid, mer information om material och fler idéer att välja på. 
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Den sista delen av berättelsen 

I det här avsnittet kommer läsaren att få del av elevernas resultat genom en berättelse 
om utställningen Urval. Detta kommer delvis att ske genom en skildring av en 
återsamling med eleverna på museet. Här har jag utgått från en deltagande 
observation, där jag lyssnat och antecknat elevernas berättelser. Jag har också 
inhämtat data från en kompletterande elevutvärdering som innehåller tilläggsfrågor 
om själva utställningsdelen av projektet. Dessutom har jag använt mig av informella 
samtal med elever och lärare. 

Utställningen Urval – en beskrivning 
Journalisten Susanne Holmlund recenserar utställningen Urval i artikeln När konstnärer 
och elever får välja, för Sundsvalls Tidning den 11/8 2007 och inleder med följande citat: 

Ge fyra konstnärer och en grupp gymnasister varsin tänkt strålkastare och säg: Varsågod, här är 

museets samlingar. Välj det som just du vill plocka fram i ljuset och rikta besökarnas 

uppmärksamhet mot, och presentera det i ett nytt sammanhang. 

Så kom utställningen Urval till, med konstnärerna Ulf Edberg, Lena Cronqvist, Ulf Trotzig och 

Margareta Klingberg samt elever från Sundsvalls gymnasium, som kompletterat museets föremål 

med egna. 

Att skapa nya sammanhang ter sig svårt: ett museum är ett museum och har sina begränsningar. 

Det intressanta blir objekten själva, allra helst de som normalt ligger osedda i museets magasin, 

och de val konstnärerna gjort.21 

Jag kommer i denna utställnings- och projektbeskrivning fortsättningsvis att rikta min 
strålkastare mot eleverna och lämna de ovan nämnda konstnärerna utanför. Detta gör jag 
för att i projektet, har dessa konstnärer varit i periferin för våra elever. Inget aktivt möte har 
skett med de etablerade konstnärerna. (I utvärderingar från tidigare projekt har det 
emellertid framkommit, att eleverna anser det mycket givande, att arbeta aktivt med 
konstnärer under projektarbeten.) 

Elevernas tema i projektet och utställningen var vilka spår de ville lämna till eftervärlden.  
Resultatet som beskriver ungdomarnas liv och identitet, visades upp i ett flertal 
installationer i utställningslokalen. Holmlund menar i recensionen, att elevernas arbeten 
och reflektioner över sin nutid och tonårstillvaro måhända inte är så konstnärligt renodlade, 
men väl så tankeväckande: 

Som så ofta, när unga kommer till tals, berättar de på olika sätt om pressen att vara snygg, perfekt 

och lyckad. 

Att de unga lider är ställt bortom alla tvivel och syns också tydligt i denna utställning. Lika tragiskt 

är att de är så medvetna om att de normer de lever under är falska och förtryckande, och ändå har 
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de så förtvivlat svårt att bryta med dem. Det är som om de trampade i kvicksand eller kämpade mot 

demoner.22 

Att det kan vara en jobbig tidsperiod i ens liv, att lämna barnstadiet och kliva in i en ny roll 
som vuxen och myndig, är det nog flera som kan skriva under på bland eleverna och något 
som jag själv också kan erinra från min egen tonårstid. Eleverna har arbetet hårt och seriöst 
med att ringa in sin samtid. Enligt min tolkning uttrycker eleverna inte bara problem utan 
också möjligheter. I vuxenrollen ingår ställningstaganden och val. Runt omkring oss finns 
en ständig påverkan, alltifrån att välja rätt jeans, till att bli den goda samhällsmedborgaren. 
Jag kommer att presentera några elevarbeten närmare under rubriken Gallerikritik med 
redovisning av elevarbeten på museet. 

Elevernas konstverk 

Följande bild från utställningen Urval är exempel på elevernas konstverk. Till samtliga 
arbeten presenterade eleverna utställningstexter23 på både svenska och engelska. Dessa 
texter blev en viktig del i projektet och utställningsarbetet. Lärarnas ambition var att ge 
eleverna verktyg att utrycka sina idéer med så stor språklig säkerhet som möjligt.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild nr. 18. Entrén till utställningslokalen. Rakt fram finns pyramiden från verket Behov begär 
beroende. Bakom skymtar Ett annat liv och till höger om pyramiden är grupp 7 placerad. En 

utställningsbanderoll med bilder på de deltagande eleverna hänger till höger 

 

Under de tre åren på estetiska programmet arbetar eleverna med att lära sig kommunicera 
och uttrycka sig både praktiskt och teoretiskt. Med hjälp av dramaövningar stärks elevernas 
förmåga att gestalta sina idéer. Eleverna redovisar var och varannan vecka muntligt sina 
tankar och idéer om sin skapande process i bildkurserna. En förhoppning finns att eleverna 
ska utveckla ett stort ordförråd och en förmåga att föda nya idéer och att de uppnår en god 
problemlösningsförmåga. Eleverna tränas i att kunna se saker från nya perspektiv. Kan 
saker och ting vara på ett annat sätt? Enligt mig finns det i samhället en tendens att se 
estetiska lärprocesser som något ytligt, ett skal, en förpackning, som sätter färg på… men 
                                                 
22 Holmlund, S. 2007-08-11. 

23 Se bilaga 8. Utställningstexter av elever. 
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jag anser att det många gånger hellre handlar om ett djup, en kärna, en ny idé, även om den 
yttre formen är väl så viktig så finns det inom den samtida konsten idag flera konstnärer 
som ifrågasätter gängse mönster i vårt samhälle. Ett exempel på detta bland elevarbetena är 
Ett annat liv, där eleverna utför ett socialt experiment. Jag kommer att ge er en närmare 
inblick i detta verk under kommande rubrik. Elevernas utställningstexter varierar från 
konkreta beskrivningar av deras tankar om sitt alster, till mera poetiska inslag, som 
exempelvis illustrerar verket Deadline. Dessa utställningstexter finns tillsammans med en 
bild på verket i Bilaga nr. 8.  

Gallerikritik med redovisning av elevarbeten på 
museet 

Under denna rubrik har jag valt att låta samtalen runt tre- av nio gruppers verk få 
illustrera denna gallerikritikrunda. De grupper jag valt är Påverkan, Behov Begär 
Beroende och Ett annat liv, vars loggböcker jag också valt att studera tidigare. 

Återträff på Länsmuseet 

Den 18 oktober begav sig elever och lärare åter till Länsmuseet för att träffa 
utställningsproducenten och konstpedagogen i en summering och avslutning av projektet. 

Inför återträffen hade eleverna tagit del av några frågeställningar, skickade via e-post, från 
konstpedagogen. Eleverna var ombedda att hålla en presentation på 5-10 minuter om sin 
utställningsdel. Frågorna konstpedagogen ställde var: Hur var uppgiften och hur löste ni 
den? Hur har processen sett ut? Inspirationskällor? Hur förhåller sig form till innehåll? 
Blev verket som ni tänkt er? Vad hade man kunnat göra annorlunda? Ser du nya saker i 
verket nu, än du gjorde vid invigningen?  

På museet berömde utställningsproducenten eleverna och sa att hon tyckte att de format en 
ton som fångat och berört många människor. Konstpedagogen påpekade att besökarna24 
dröjt sig kvar länge bland elevernas verk och att de läst och begrundat utställningstexterna. 
Konstpedagogen berättade, att hon tänkte ha gallerikritik med eleverna precis som på 
konsthögskolor. Eleverna skulle börja med att presenterar sitt verk och berätta varför- och 
hur de hade gjort. Verket skulle sedan diskuteras utifrån hur andra ser/tolkar alstret. Hon 
frågade om eleverna var vana vid att tala och presentera sina idéer inför en stor grupp. 
Eleverna berättade att de brukade redovisa sina tankar, idéer och resultat regelbundet inför 
både lärare och klass. Vi samlade oss sedan vid ett av verken: 

Elevarbete 1: Påverkan 

Flickorna berättade att deras arbete handlade om påverkan från reklam. De beskrev vidare 
att processen varit givande i deras arbete och att de lärt sig mycket. Framför allt hade de 

 
24 Mellan den 1/5  2007 och den 31/10 2007 har Murberget haft 45 769 besökare via entrén. Hur många av dessa som 

besökte utställningen Urval som pågick mellan den 12/5 2007 till den 10/11 2007, förtäljer dock inte siffran, eftersom 

museet även har andra fasta utställningar samt en kafeteria med lunchservering.  
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fått insyn i copyrightlagen som hindrat dem att genomföra sin ursprungliga idé, varpå de 
tappade lusten ett tag. Elevernas första idé var att visa gammal och ny reklamfilm, där de 
skulle lägga till inspelade kommentarer om vad de ansåg om filmerna. Flickorna fick dock 
inte tillstånd att klippa och förändra i det material de valt ut. I starten under 
projektveckorna arbetade denna grupp entusiastiskt och självständigt. De var i kontakt med 
flera institutioner och företag i jakt på reklam.25 En av flickorna skriver följande i sin 
loggbok den andra projektveckan: 

Måndag 

När jag kom på skolan så var jag den enda här och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra, alla 

var sena och det tog cirka 1,5 timme tills vi kunde sätta igång. Vi började med att kopiera upp alla 

bilder som vi ville ha med. Sedan skar vi ut dom och började fundera lite på hur allt skulle se ut. Vi 

tog oss tid på slutet av dagen till att åka in till stan och titta riktigt på hur all reklam runt omkring oss 

påverkar oss. Den finns överallt och påverkar oss hela tiden. Vad vi äter, vad vi har på oss och hur 

vi ser ut. Vi började planera jätte mycket men sedan insåg vi att vi kanske tar oss lite vatten över 

huvudet. Men tillslut så vart vi alla väldigt nöjda, vi ska jobba in mer så att det syns tydligt vad och 

vilka reklamer som påverkar oss nu och vad som påverkade oss då. 

Senare måndag kväll 

Sitter och pratar med (…) i telefonen och om jag fick skrika och gråta skulle jag göra det nu. Vi har 

fått ett mail av Cameo film och dom säger att vi inte får använda deras dvd-skivor till utställningen. 

Vi får använda de 2 första skivorna (som vi inte använt något material från för dom var värdelösa) 

men vi får absolut inte klippa i dem. Hur är det då meningen att vi ska kunna visa dem? Deras 

förslag var att vi skulle ha någon som står och spolar. Behöver jag säga mer? 

Allt det som jag gjorde under hela fredagen var helt i onödan. 

Eleverna hade skrivit ett välformulerat e-mail till Cameo film, där de frågade om de kunde få 
använda sig av delar deras material till konstprojektet. (Vilket de också beskrev). När 
eleverna fick avslag och var deppiga, uppmuntrade jag dem som handledare och diskuterade 
med dem om de eventuellt kunde lösa sin idé på något annat sätt. I handledarsamtalen har 
också förekommit diskussioner om vad som är en konstnärlig installation. Det har funnits en 
tendens bland flera elevgrupper att vilja montera upp resultat på skivor i stället för att hitta 
andra lösningar. Detta tror jag beror på att de har en vana från grundskolan att redovisa 
projekt de har genomfört på en board (pappersark/skiva). 

Resultatet blev att gruppen filmade sig själva när de tittar på reklamfilm och ger 
kommentarer. Vi får se deras ryggtavlor och i bakgrunden skymtar den reklam de 
kommenterar. Filmen visas i ett hörn på utställningen. Framför den står tre 2,5 meter pelare 
utspridda med påklistrade gamla reklambilder. Bredvid bilderna finns det skriftliga 
kommentarer om reklamen av, vad de namnger, några 70+ tanter. En av eleverna bandade 
en intervju med några pensionärer, där hon bad dem kommentera de gamla reklambilderna 
som eleverna valt ut. Ett urval av dessa kommentarer skrevs sedan ut och placerades 
bredvid bilderna på pelarna. Ett exempel finns i bildtexten till bild nr:20. 

 
25 Exempel, Ung film, AV Media, Sundsvalls museum, Cameo film, Kanal 5. 



 

Bild nr. 19. Påverkan Vi möts dagligen av reklam i tidningar, 

TV, Internet eller när vi går på stan. Utan att tänka på det, gör 

vi alla reklam för olika butiker, klädmärken, smink och 

mobiltelefoner, bara genom att använda de olika produkterna 

eller nämna dem i olika sammanhang. 

Som ung idag påverkas man oundvikligen av reklam, 

eftersom den aldrig är speciellt långt borta. Reklamen speglar 

och har alltid speglat tiden; dagens samhälle, hur man ska se 

ut, hur man ska lukta och vad man behöver. Frågan är bara 

om det är vi som formar reklamen eller reklamen som formar 

oss.26 

Bild nr. 20. Kommentar över reklam av 70+ dam: Idag blandar 

dom in och det blir lite allt möjligt sånt där…naket… och det är 

väl inte passande? 

Under presentationen utrycker flickorna, att de inte 
riktigt är nöjda med slutresultatet, utan att det blivit 
något annat än de tänkt sig från början. 
Konstpedagogen nämner att flera 
utställningsbesökare har studerat kommentarerna av 
damerna noga och att de kanske skulle ha fått vara 
större och synligare. Hon framför att det förmodligen 
är intressantare att se eleverna kommentera filmerna, 
än själva reklamfilmen i sig. Vidare påpekar hon att 
verket är intressant, ”man kan inte ställa sig utanför 
reklamen.” En elev ger beröm och säger att det är bra, 
var nöjd med ert resultat. 

Synpunkterna i utvärderingen som flickorna har runt 
projektet är varierande men enligt en elev var temat 
flummigt, medan en annan tyckte att temat var 
väldigt intressant, då det fick dem att tänka efter vad som viktigt för dem. Två av flickorna 
tyckte att namnbytet från Spår till Urval hade varit förvirrande. Annars tyckte flickorna att 
samarbetet varit spännande, roligt, lärorikt och stressigt. En flicka uttrycker att hon gillar 
projektform, då det innebär eget ansvar och fritt arbete. Vidare menar hon att arbeta i grupp 
inte är någon favoritsysselsättning, men att hon gillat sin grupp. Hon anser att i ett 
grupparbete så kvävs så många av de egna idéerna, fast man får också inspiration. Enligt 
flickorna har jag som handledare varit ett stöd för dem i och med att jag har ”peppat” dem 
när de kört fast och hjälpt dem med att ge tips, se saker på andra sätt och tänka i nya banor. 
Personalen på museet får positiv kritik av flickorna, förutom att en flicka uttrycker att de 
ändrade i deras text fast det inte behövdes, då texten enligt henne var bra och välarbetad. 
Det som skulle kunna förbättras i projektet var att få mer tid och att det borde vara frivilligt 
att välja att arbeta i grupp eller inte. 

                                                 
26 Elevgruppen Påverkans utställningstext. 
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Elevarbete 2: Behov, Begär, Beroende 

Nästa verk var skapat av fem flickor och handlade om bland annat konsumtion. Gruppens 
handledare påpekade att orden kommit tidigt för flickorna i deras arbetsprocess och nämnde 
vidare att orden hade fungerat som en slags avstamp som eleverna sedan nystat vidare i.  

 

                                     
 Bild nr. 21-23. Behov begär beroende. Pyramiden är vår värld. Inuti finns vi. Så stora behov. De 

skapar begär. Leder till ett beroende. Tillsammans är vi en del av nuet. När blir du nöjd? 

Bildtexten är den text som eleverna producerade till sitt verk. På väggen hängde 
plexiglasskivor med svarta screentryckta fotografier på flickorna. Eleverna menade att de 
var en del av detta verk, de var konsumenter. På golvet stod en pyramid i plexiglas som 
rymde en konsumtionshög. En av eleverna berättade, att pyramiden hade ett symboliskt 
värde för dem och på toppen fanns de som bestämde. En lärare uttryckte att pyramiden var 
en härlig form och att hon associerade den till skatter. Flickorna berättade att det som fanns 
i högen var saker som en gång hade haft ett värde för dem, men dessa ting var numera 
skräp. Sakerna som fanns i högen var valda från deras egen vardag och åldersgrupp. I 
högen fanns exempelvis smink, hygienartiklar, modemagasin, mobiltelefon, 
tekniskutrustning, kläder, tomma alkoholflaskor, kondomer, p-piller och dagen efter piller. 
Konstpedagogen ansåg att sakerna var ganska självutlämnande. Men eleverna uttryckte att 
det kändes ”okej”. 
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Flickorna ansåg att det hade varit ett roligt och bra tema men ämnet hade också varit svårt 
att framföra så att alla skulle förstå. En elev utryckte att den bästa delen med projektet hade 
varit att ställa ut något man gjort på ett museum. Flickorna uttryckte att de var nöjda med 
slutresultatet trots att de hade haft en jobbig process i gruppen där de varit mycket osams. 
De menade att arbeta i grupp kan vara givande om det fungerar men annars var det jobbigt 
som ”faan.” En flicka menade att det som var bra med att arbeta i grupp var att man kan 
prata och diskutera med varandra för att komma på idéer, man blir inspirerad av de övriga i 
gruppen. En annan av flickorna ansåg att man lär sig av varandra och lär sig att se idéer 
från olika synvinklar. Två av flickorna utryckte att det bästa med allt var vernissagen och 
en flicka menade att det var slutresultatet, att allt var klart och man sedan kunde släppa det 
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som var bäst. Flickorna tyckte att det fanns för lite tid och att stressen framkallat press som 
sedermera ledde till att stämningen blev dålig i gruppen. 

För att ge läsaren en inblick i flickornas process har jag valt ut följande text från deras 
loggböcker: 

22/2 –07 

(…) Jag kom på  idén att vi skulle göra ”botten och toppen” alltså att beskriva vårat 

överkonsumerande samhälle emot de som inte har möjlighet till det. Jag tänkte att man kan göra 

en hög eller pyramid med saker vi är beroende av idag t.ex. mobiler, MP 3, datorer, tv, snabbmat 

m.m. På toppen skulle det sitta en slags tjock gubbe som skulle föreställa rik och inte behöva göra 

något. På botten skulle det kanske vara barn från Afrika som åt skräpet av det vi bara slänger eller 

kanske en uteliggare.  (…) ville jag bara överdriva för att visa och ge ett starkt uttryck så man skulle 

förstå. Sedan kom (…) med idén att vi skulle ha en plexiglaspyramid som var tom och (…) sa att vi 

kunde ha en Barbiedocka längst upp. Men det tyckte inte jag eftersom hela syftet ändrades och jag 

tyckte man skulle förstå innebörden av hela grejen och sedan blev det en massa tjafs om allt och 

alla blev på dåligt humör. Allting kändes bara skit och man hade ingen lust att fortsätta med 

någonting. Så alla drog hem irriterade. Vi sa att vi skulle ha med oss en ny idé tills dagen efter. 

22/2 

Herre gud, värsta dagen hittills. Bråk och tjafs, sura miner och dålig stämning. 

Det finns två stycken i våran grupp som vill vara ”ledare” och som vill ha sin vilja igenom helt och 

hållet, ingen annans förslag eller ändringar duger. Yttrar man sig eller påpekar någonting blir det 

munhugg direkt så man knappt hinner avsluta meningen och då känns det inte så roligt att vara 

delaktig i diskussionerna. Jag sitter hellre tyst och bara lyssnar på när de andra bråkar och tjafsar, 

för jag orkar inte med det. 

Vi bestämde att vi skulle gå hem och komma på något nytt förslag eller förbättring på det vi har nu 

och sedan komma tillbaks imorgon och redovisa det för varandra. Vi får väl se hur det går. Blir det 

lika tjafsigt som idag så vill jag nästan hoppa av och byta grupp. 

Torsdag den 22 

Jag tycker att en hel pyramid med saker skulle kännas allt för plottrigt och därför försökte vi 

kombinera det med en pyramid till. 

Fick upp låten Keops Pyramid med Thåström i huvudet. 

Torsdag, dag 4 

Idag kändes allting lite jobbigt eftersom vi fortfarande inte hade kommit igång riktigt. Vi hade alla 

dåligt tålamod, säkert p.g.a. att vi var trötta i huvudet samt inte riktigt kom överens. På 

eftermiddagen brakade dock allting lite ihop. (…) kom med en jätte bra grund idé, men vägrade 

dock utveckla den med oss andra och kom man med en tanke eller idé så fräste hon bara av en. 

Inte det bästa eftersom det är ett grundarbete och man måste låta alla medverka. Det kan inte bara 

bli som en person vill, även om tanken och idén är bra i grund och botten. Men jag och några andra 

tyckte den behövde lite arbete. Men istället för att välkomna de nya tankarna och idéerna fick man 

en utskällning och jag kände mig kränkt och sårad istället. Jag ville bara dela med mig av det jag 

tyckte. (…) Hennes idé gick ut på (…) Jag ville ha det enklare i designen, att det skulle vara 

svårare att klura ut. Jag ville hellre att de som går och tittar på den här saken, ska fortsätta att 
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tänka på vägen hem, då tycker jag att man lyckats. Inte att de ska förstå och sedan bara gå vidare. 

Då har ju allt tappat sitt syfte att man ska tänka efter, tycker jag i alla fall. 

Efter flickornas jobbiga process i, enligt dem, ”gruppen som inte kom överens” lyckades de 
få ihop ett resultat som de var nöjda med. I slutet i två loggböcker står följande: 

Syftet/slutresultatet 

Tanken är att vi ska visa att vi är fast i vårat överkonsumerande samhälle. Det allt kretsar runt är 

begär behov och beroende och det är det vi ska försöka visa. Det som jag ville var att ge ett starkt 

intryck som skulle påverka folk. Men så känns det inte riktigt, men det är fortfarande en bra sak och 

kommer förmodligen att bli ett bra resultat tillslut. Jag tycker vi har lyckats bra med tanke på 

omständigheterna! Men det är väl också bra att alla har en stark vilja och många bra idéer? Så jag 

tycker kanske inte bara att det är dåligt att man bråkar på varandra, även om det är jobbigt. 

Jag tycker det här arbetet har fungerat ganska bra. Vi hade det lite svårt i början men det ordnade 

sig till slut.  

 

Mellan presentationerna blev det en lunchpaus och vi intog maten som vi fått med oss från 
skolbespisningen. När vi åter samlades uttryckte en lärare att ”det känns bra att vara 
tillbaks och titta närmare på varje grupps arbeten” och menade att under det senaste 
besöket hade det varit vernissage och att eleverna vid det tillfället varit så uppfyllda av sitt 
eget arbete och alla besökare, att de inte riktigt funnits plats för dem att ta del av de andra 
elevernas arbeten. Utställningsproducenten funderade om vi hade tyckt att det varit ett 
givande samarbete med dem? Eleverna svarade att det hade varit väldigt trevligt och 
inspirerande. De uttryckte att det inte hade känts så bra, att bara de etablerade konstnärerna 
var omnämnda på utställningsaffischen. De tyckte att det fick dem att kännas som om deras 
del av utställningen inte var så viktig. Utställningsproducenten beklagade det som hade 
inträffat och förklarade att det hade blivit ett fel i och med att det uppstod tidsbrist hos 
deras egna lokala formgivare, varpå en reklambyrå i Stockholm utförde jobbet. Både 
utställningsproducenten och konstpedagogen uttryckte att de önskat att det funnits mer tid 
till arbetet med eleverna för dem i projektet. 

Elevarbete 3: Ett annat liv 

Nästa elevarbete visade på vad fyra flickor fick uppleva under 48 timmar då de isolerade sig i 
en lägenhet med endast en dator och en filmkamera. Deras arbete, Ett annat liv, kan ses som 
ett socialt experiment. Flickorna ställde sig frågan: Kan man ha kontakt bara via dator? De 
hade bland annat reflekterat över att det idag finns många som sitter länge vid datorer och att 
det kan tyckas som om livet sker via datorn för dem. Flickorna berättade att de häpnat över 
hur många skamliga förslag de fått när de var ute och chattade. De hade visserligen läst i 
tidningar att det förekom en hel del ”fula gubbar” ute på nätet, men de var ändå inte beredda 
på hur det var i verkligheten. Till och med på hemsidor som exempelvis www.funplanet.se, 
en sida som enligt dem vände sig till 12-13 åringar, ruvade det ”fula gubbar i chatten som 
anspelade på sex.” De förklarade att på den sidan var det lätt att chatta eftersom man inte 
behövde vara medlem. En av flickorna berättade att hon spelat spel på sidan sedan hon var tio 
år men inte varit ute på chatten förut. Eleverna berättade att det förekom sexuella inviter 
dygnet runt på nätet. Klockan 7 på morgonen fick de följande förslag:  



 

<Snygg_Sthlms_Kille> ska vi träffas och knulla? 

Flickorna visade i installationen chattsamtal via skärmdumpar. Där kunde man se att 
flickorna själva inte var aktiva och uppmuntrade till dessa inviter. På Passagen frågade 
GiftM47 till =>finaflickan: 

Är fina flickan ute på dåligheter? 

En med alias, Peter frågade: 

Är fina flickan sugen på rollspel? 

Flickorna fick även bilder på erigerade penisar skickade via web cam. Frågan: 

gillar du att bli smekt innanför trosorna? ☺ och jag vill ha mitt finger där nu 

fick de från någon med täcknamnet pellerino soulful. 

    

Bild nr. 24-25. På en av skärmdumparna i installationen visade flickorna de erigerande penisarna 

som de stött på i cyberrymden. Bredvid de svävande skärmdumparna stod en monter med gamla 

dagböcker och brev. 

Flickorna berättade att de publicerat bilder på sig själva på hemsidan www.snyggast.se för 
att undersöka hur det var. Där fick de kommentarer så som: 

Fy faa.. Ser ut som nått hunden släpat med hem.. Fy skäms. Gå och lägg dig jävla apfula jävel. 

Motbjudande kräk. 

Du är så jävla ful! Har sett dej ute jävla fula noooooooooooooolla!! Ett tips till dej, dra en ICA-kasse 

över huvudet nästa gång du går ut jävla SKABBRÅTTA!! 

Mmm, underbar; kolla in mina bilder! Vore härligt att leka lite med dig;   

Flickorna kommenterade att de fick dessa kränkande ord av människor de inte kände. De 
ansåg att de två dygnen de varit i lägenheten passerat fort. Det första dygnet 
videodokumenterade de och var tvungna att byta kassett varje timma. De berättade att det 
hade tagit väldigt lång tid att redigera ihop den film som visades i en snabbspeedad version, 
men att de fått mycket hjälp från Ung film27 i Sundsvall.  

En av flickorna berättade i utvärderingen av utställningsarbetet, att hon tyckte att temat 
varit intressant, då det innebar att ”man verkligen fick tänka till och fundera över vad som 
är viktig och vad vi präglas av i dagens samhälle.” Hon tyckte att hon lärt sig mycket i 
                                                 
27 http://www.ungisundsvall.se/ungfilm.htm 
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projektet, både av den egna gruppens arbete och genom att få ta del av hur de andra 
eleverna hade tänkt om sin samtid. Dessutom hade hon lärt sig hur en process går till, från 
tanke till slutprodukt. Vidare ansåg hon att projektarbete med gruppindelningar var en bra 
träning inför det kommande arbetslivet. Hon menade att det fungerade bäst att fokusera när 
projekten sker komprimerat under någon vecka och inte utspridda under en längre tid där 
andra ämnen stör. Det bästa med projektet ansåg hon:  

(…) var att man fick så pass fria tyglar! Det var väldigt skönt att inte behöva vara så pass 

uppbunden. Vi fick välja grupper själva och lärarna försökte hjälpa oss med våra idéer istället för att 

ändra på dem vilket ofta händer annars. Det fanns stort utrymme för egna tolkningar och man 

kunde vända sig utåt och ta hjälp därifrån istället för att endast använda sig av skolan. 

Vidare menade en flicka i gruppen att projektet varit väldigt givande och annorlunda från 
vanlig undervisning och påpekade att man kanske inte får så många chanser att få vara med 
om sånt här i livet. En annan flicka menade att temat var ett viktigt ämne att 
uppmärksamma och att det var nödvändigt för dem att berätta om sin verklighet. Hon ansåg 
att projektet med utställningen känts som en lyx som hon bara kunnat drömma om och att 
få visa sin konst för så många var en konstnärsdröm som gick i uppfyllelse. Hon påpekade 
att det var viktigt att arbeta i grupp, då det är svårt att samarbeta runt allas idéer och viljor. 
Enligt henne så hade gruppen fungerat självständigt men fått stöd och hjälp av Ung film 
med exempelvis redigering av filmen. Hon hoppades att nästa års treor skulle få liknande 
möjligheter med projektet och utställningen. 

Reflektioner kring projektet i ett 
utvärderingsperspektiv 
Detta projekt har alltså lett till en utställning i offentlig miljö, vilket inneburit att stora krav 
har ställts på elevernas seriösa engagemang. Eleverna har arbetat med insikten att resultatet 
av deras process måste vara av god kvalité för att de ska få delta i utställningssammanhanget. 
I denna offentliga miljö blir också eleverna representanter för vårt program.  

Man kände som lärare att detta var ett av de viktigaste projekt vi någonsin gjort på programmet, 

eftersom det skulle visas i ett stort sammanhang och för massor av människor. Därför behövde det 

som skulle visas hålla en viss kvalité. Man kan därför säga att jag mycket mer än i vanliga fall 

ställde stora krav på mina elever och talade ofta om för eleverna att deras arbete behövde hålla en 

bra nivå.28 

Detta ”skarpa” projekt har medfört att både elever och vi lärare har lagt ner mer tid än vad 
vi vanligtvis lägger ner i projektarbeten. Tid för att slutföra projektet har ”fått hittas” i fler 
kurser. Resultatet av elevernas arbete blev över förväntan. Materialkostnaderna har varit 
högre, eftersom elevernas arbeten behövde vara av utställningskvalitet. Installationerna 
skulle tåla att vistas i en offentlig miljö under några månader. Exempelvis köpte vi in 
plexiglas, för att täcka de extra utgifterna ansökte vi om 12000 kronor i extra medel från 
Konst i Västernorrland. 

 
28 Kommentar från handledare. 
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För att bedriva dessa projekt krävs mycket engagemang, tid och kraft. Detta leder i sin tur 
till att såväl jag som hela arbetslaget emellanåt ifrågasätter om vi kan fortsätta att bedriva 
den här sortens projekt, även om de ger god pedagogisk och didaktisk utdelning. Vi 
upplever att arbetsbördan ökar för oss lärare och att vi får allt fler uppdrag som tar tid ifrån 
arbetet med att förmedla föreskrivna ämneskunskaper. De uppdrag jag syftar till är 
exempelvis, mentorskap, elevintegrering och dokumentation.  

Ett läraruppdrag att värdera och 
utvärdera 
Ett av lärarens uppdrag är att utvärdera och en viktig yrkesfunktion att pröva inom ramen 
för ett examensarbete. I mitt arbetslag sker detta tillsammans med våra elever i de olika 
kurserna. För det mesta äger utvärderingen rum i samband med avslutning av en kurs men 
det händer också att det sker utvärdering av enskilda moment i undervisningen. 
Utvärderingarna sker vanligen skriftligt men även muntligt där läraren antecknar. 

Kvalitetsredovisning 

1997 blev skolan anmodad av regeringen (SFS 1997:702) att årligen upprätta en 
kvalitetsredovisning. Skolverket har till stöd för arbetet med redovisningen gett ut skriften 
Allmänna råd och kommentarer. Kvalitetsredovisning. Syftet med den årliga redovisningen 
är att den ska försöka identifiera vilka förutsättningar som behövs för att uppnå skolans 
nationella mål. Och under arbetsgången, utveckla arbetsprocesser och mål- 
resultatbedömning, för att sedan vidta lämpliga insatser om målen inte uppnåtts. Processen 
går runt via: handlingsplan – genomförande – dokumentation – utvärdering – analys – 
åtgärder att vidta. Kvalitetsredovisningen används som ett verktyg för att stämma av hur 
verksamhetens förbättringsarbete löper.29  

Dagens skola har ett mål- och resultatstyrt utbildningssystem. Vissa av skolans mål är svåra 
att mäta, exempelvis skolans fostranansvar: 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som 

vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som 

förvaltats av en kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.30 

Detta innebär att man kan behöva använda sig av olika modeller så som intervjuer, enkäter, 
skriftliga beskrivningar och observationer för att kunna mäta verksamheten. Skolverket 

 
29 Skolverket. 2006. Allmänna råd och kommentarer Kvalitetsredovisning. Sid. 9-12. 

30 Utbildningsdepartementet. 1994. Lpo 94/ Lpf 94. Sid. 5. 
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menar att om man använder sig av fler metoder för att utvärdera, så ökar möjligheten att 
utvärderingen faktiskt speglar vad som är verkligt och det man avser att mäta. 

BRUK 

Till stöd i kvalitetsarbetet har Skolverket tagit fram ytterligare ett verktyg, 
bedömningsverktyget BRUK (bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet). Inom verktyget 
använder man sig av tre huvudindikatorer till hjälp för att mäta kvalité på både det som är 
mätbart och det som inte är mätbart i arbetet med kvalitetsredovisning. I tabellen nedan ges 
exempel på hur kvalitetsindikatorerna kan används inom BRUK: 

 

PROCESS MÅLUPPFYLLELSE BAKGRUNDSFAKTORER

Hur använder vi våra 

resurser? 

Vad arbetar vi med? 

Hur mycket arbetar vi 

med olika frågor? 

Hur organiserar vi 

undervisningen? 

Hur går utvecklingen och 

lärandet till? 

Vad har vårt arbete lett 

till? 

Hur har arbetet påverkat 

barnen/eleverna? 

Hur har vi lyckats leva 

upp till styrdokumentens 

mål och krav? 

Hur har vi tillgodosett de 

behov vi utgick ifrån? 

Med vad ska vi 

genomföra 

verksamheten? 

(bemanning, budget, 

miljö m.m.) 

Vad har vi att utgå från? 

Vad står till vårt 

förfogande? 

Tabell 1. BRUK:s tre huvudområden som ska ge svar på olika frågeställningar. 

För att hitta sambanden mellan huvudområdena använder BRUK sig av fem nivåer: 
huvudområden, indikatorområden, delområden, indikator och egenskaper.31 

Kvalitetsredovisning och utvärdering utfört av arbetslaget 

Sundsvalls gymnasium har en kvalitetssamordnare anställd på heltid, för att driva arbetet 
med kvalitetsredovisningen tillsammans med rektorer och programsamordnare. Kommunen 
har utvecklat en enhetlig struktur för rutinerna med kvalitetsredovisningen, vilket innebär 
att det bland annat finns centralt framtagna mallar. Exempelvis finns det en mall för 
kursutvärdering.32 Mallen används när vi blir delegerade ”uppifrån” att en viss kurs ska 
utvärderas, samt även av en del lärare i uppdraget att utvärdera sina kurser. I mitt arbetslag 
använder vi också egna utvärderingsformulär.33 Till arbetet med kvalitetsredovisningen får 
eleverna besvara frågor formulerade i enkätform. Dessa enkäter besvaras via dator, vilket 
ger vissa besvär. Det innebär ett kringarrangemang med att boka en datasal för att kunna 
genomföra dem och att se till att medparten av eleverna finns på plats vid den tidpunkten. 

                                                 
31 Skolverket. 2001. BRUK.  

32 Se bilaga 7. 

33 Se exempel i bilaga 1. 
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Lärararbetslaget besvarar också enkäter till kvalitetsredovisningen där exempelvis 
skolmiljö och skolledning utvärderas. Dessa utvärderingar sker oftast i slutet av 
vårterminen. Arbetslaget tycker emellanåt att dessa utvärderingar ibland kan kännas 
”uppifrånstyrda” och långt ifrån vår dagliga verksamhet och språkbruk. En lärare menar att:  

Det är svårt att engagera sig om det blir för många enkäter, utvärderingar. Om de är för långt ifrån 

min verksamhet känns de bara som skruvade. 

Inom arbetslaget bedriver vi också utvärdering av våra egna projektarbeten. Att i anslutning 
till en verklig situation utvärdera det arbete vi genomför tillsammans med eleverna känns 
viktigt och motiverat. Emellanåt kan dock även dessa utvärderingar kännas betungande på 
grund av tidsbrist. 

När man har tillsatt god tid för det känns det bra. Det ger en känsla av att sätta punkt. 

Utvärderingar ska bidra till att höja kvalitén på verksamheten. När jag tar fram tidigare gjorda 

utvärderingar inför en kursstart, blir jag påmind om vad som upplevdes bra och mindre bra. 

Utvärderingar ska inte användas som kontrollinstrument.34 

Lärarna i vårt arbetslag upplever överlag att de inte har någon utbildning, eller fått någon 
fortbildning för utvärdering, de menar att man lär sig efterhand med hjälp av de 
erfarenheter man införskaffar. 

Vi har dock fått utbildning i kvalitetsarbete. Sundsvalls Gymnasium har köpt in en femårig 
utbildning i Problembaserad skolutveckling (PBS)35 av Karlstad Universitet. Kontraktet löper 
ut den 31/12 – 08. För den summan som Sundsvalls Gymnasium betalar varje år ingår det ett 
visst antal dagar som vi får ta del av deras tjänster. Dagarna är fördelade av ledningsgruppen 
efter behov. Under det första året fick ledningsgruppen utbildning i BPS. Därefter fick 
lärarna ta del av PBS genom två allkonferenser. Vidare har fyra lärare i arbetslaget fått en 
lärledarutbildning i lärande samtal. Arbetslaget har därefter bildat olika lärgrupper med 
lärledare, för att föra dessa lärande samtal runt valda områden. I programmets (ESBD) 
Kvalitetsredovisning 2006/2007 framför arbetslaget synpunkter där vi anser att arbetssättet är 
bra och att det finns ett behov av att föra dessa problembaserade lärande samtal, men det har 
varit svårt att komma igång med något som inte känts som vårt eget. 

Att kunna utföra en utvärdering är en viktig yrkesfunktion för lärare i dagens och 
morgondagens skola. 

 
34 Kommentar från en lärare i arbetslaget. 

35 PBS har utvecklats i ett forskningsprojekt som leds av skolforskare Hans-Åke Sherp, i Karlstads Universitet. En 

grundtanke inom PBS är att skolutveckling ska ske utifrån de erfarenheter lärarna får i sitt undervisande med 

eleverna. Genom att lärarna delger erfarenheter om arbetet med eleverna, till varandra, får de en fördjupad förståelse 

i problemet. Ett av redskapen för att delge varandra kunskap är Lärande samtal. 

Moberg, B. (red.) 2005. Sid. 33. 
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Resultat av granskning av 
utvärderingar och berättelser  
Dessa ämnesintegrerade projekt utgick inte i första hand från kursmålen. Grundvalet har 
skett utifrån en visshet/erfarenhet från lärarna om att eleverna lär sig saker i projektet som 
sedan kan kopplas till respektive deltagande ämnens kursplaner.  

Målen med de ämnesintegrerade projekten var att ge eleverna övning i ett PBL-inspirerat 
grupparbete. Ge eleverna en fördjupad kunskap om form och innehåll och att eleverna 
skulle redovisa ett eget arbete i valfri form och teknik. 

De utvärderingar jag studerat har inte varit utformade för att mäta kvalitén och graden av 
denna måluppfyllelse. Dessa utvärderingar har varit utformade och formulerade efter 
lärarnas egna frågor om verksamheten. Arbetslaget har varit intresserat att få veta vad 
eleverna ansåg om uppgiften/projektet och hur denna undervisningsmetod fungerat för 
eleverna, vad eleverna har lärt sig? Syftet med utvärderingarna har varit ett eget 
kunskapssökande av lärarna, för att kunna utveckla och göra vidare bedömningar i den 
fortsatta verksamheten och undervisningen. Likt den hermeneutiska spiralen, som 
Arfwedson hänvisar till, tolkar lärarna elevernas utsagor i utvärderingarna för att få en 
fördjupning och ett vidare lärande. 

Uppgiften för eleverna, var att i ett grupparbete utföra ett temabaserat arbete i valfri form 
och teknik, stöttat av handledare/lärare. 

Vad ansåg eleverna om uppgiften/projektet? 

Flertalet av de 140 eleverna har varit mycket positiva i sina utlåtanden av uppgiften. Elever 
menade att uppgiften hade varit kul, intressant och lärorik. Flera uttryckte att de inte vill 
förändra någonting. 

Några av de negativa synpunkter som elever framförde runt projekten var att: Elever hade 
känt sig stressade att komma fram till ett resultat under de två veckor som projektet fortlöpt 
och därmed önskat att få mer tid i till projektet. Några elever ansåg att det inte skulle ingå 
onödiga lektioner som inte berörde ämnet. Det har även framkommit önskemål om bättre 
utställningslokal när redovisningen skett i programmets lokaler. 

Hur fungerade undervisningsmetoden för eleverna? 

De allra flesta av eleverna har varit positiva till att utgå från ett tema samt de temaval vi 
lärare har gjort. Några enstaka kommentarer har förekommit om att temat varit flummigt, 
trist, eller att det borde ha varit fritt. En elev uttryckte att temat varit svårt att få inspiration 
från och att det tog sin tid att knyta ihop det till en idé. Elever utryckte att de lärt sig att 
utveckla tankegångar, inte fastna i en idé och att uttrycket Kill your darlings kan fungera. 

En elev hade fått insikt i att hon/han jobbar bättre om man jobbar fritt som i projektet och 
mot en deadline, en annan elev hade kommit på att denne får mer gjort vid självplanering 
istället för när lärarna planerar. Elever har önskat fler handledarträffar och tillgång till 
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lärare under hela dagarna i projektet. Elever utryckte att de fått hjälp av handledaren som 
stöttat dem i utvecklandet av deras idéer. Elever berättade också att de lärt sig av varandra. 

När det gäller gruppindelning så har de skett på olika vis i projekten. Det har förekommit 
lottning av grupper, ”först till kvarn” till tema/konstnär och att eleverna själva fått välja 
grupper. Kommentarer från elever om gruppindelningen har varit delade. Det har funnits 
både positiva och negativa kommentarer i alla gruppindelningar. Elever utrycker 
exempelvis att det är svårare än man tror att jobba med kompisar och att det kanske inte är 
det bästa valet vid grupparbete. Det förekommer också önskemål i att lärarna ska välja 
gruppmedlemmarna. När elever utrycker missnöje om själva arbetet i projekten anser de 
ofta att de hamnat i fel grupp. De allra flesta menar dock att de haft ett bra grupparbete. 

Vad har eleverna lärt sig? 

Elever berättar att de under projektet har lärt sig programrelaterade kunskaper om olika 
ämnen/tekniker som de arbetat med, exempelvis att screentrycka, att överföra film till 
dator, att sätta ljus, utställningsteknik och så vidare. De flesta kunskaper elever nämner att 
de anammat är dock andra generella kunskaper som att ta kontakt med andra program, 
tänka positivt, använda alternativa lösningar med mera. Elever utryckte också 
kunskapsinhämtande av en mer allmängiltig karaktär där vetandet mer handlade om en 
social utveckling. Elever menar att de lärt sig att samarbeta och kompromissa med andra 
elever. De har också fått en större förståelse för andras idéer. Elever har också lärt sig andra 
betydelsefulla saker som att inte lita på fördomar, ta ansvar, våga lite mer på sig själv och 
andra och att släppa sina gränser. 

Värderande samtal med arbetslaget om 
ämnesintegrerade projekt  
Detta kvalitetsarbete har jag valt att göra för att bland annat utveckla min roll som lärare. 
Gällande ämnesintegrerade projekt så är en sådan utveckling i hög grad en del av hela 
arbetslagets utveckling och kunskap. 

Praktiska och teoretiska kunskaper och erfarenheter är individuellt burna. Eftersom lärare och 

andra personalkategorier vanligtvis samarbetar i arbetslag, blir den samlade kvalifikationen som 

eleverna möter både bredare och djupare än lärarens individuella.36 

För att försöka summera en del av dessa kunskaper samlade jag arbetslaget för att 
gemensamt föra ett värderande samtal runt tre av mina frågeställningar. Under samtalet 
gjorde jag anteckningar som följande text bygger på. Nio av tio lärare, inklusive mig, 
deltog i samtalet. Samtliga tio lärare har sedan fått ta del av min summering för att se om 
den överensstämmer och uttrycker det vi menar. Det vi kom fram till var följande: 

 
36 Lindström, G., Pennlert, L, Å. 2006. Sid. 37. 
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Vilket värde har den här typen av projekt för eleverna? 

Lärarlaget anser att eleverna får programrelaterade ämneskunskaper och färdigheter i 
projekten men även också i hög grad andra generella lärdomar. Eleverna får en social 
träning där de lär sig konflikthantering, att samarbeta och att ta ansvar. Vi upplever att 
elever är vana att hela tiden bli matade och när de blir tvungna att själva hämta ”det 
matnyttiga” så växer de. Det här sker till exempel när de behöver göra sitt första samtal 
med en institution/ett företag för att få tag på något till projektet, istället för att 
lärare/förälder fixar det. 

De får också en möjlighet att tillfredsställa sin kreativa lust via problemlösning som 
arbetsmetod. Eleverna blir dessutom synliggjorda via redovisning av resultaten. Värdet av 
dessa kunskaper kan leda till att eleverna lär känna sig själva bättre och utvecklas på ett 
personligt plan. Kunskaperna stärker elevernas självförtroende när det gäller att klara av 
nya åtaganden. De lär sig också att ha tillit i en förändringsprocess. 

Kunskapen om processarbete ger eleverna en större vidsynthet och känslighet när det gäller 
att ta till sig andras uttryck. Eleverna får därmed större mottaglighet för och därmed 
tillträde till andra kulturella uttrycksätt. 

Vilka saker är viktiga att tänka på inför lärararbete med liknande projekt? 

I diskussionen om dessa ämnesintegrerade projekt har vi kommit fram till att vi gör en 
bedömning av hur elevgruppen fungerar i stort. Detta sker utifrån de erfarenheter vi fått 
från elevernas tidigare insats i projektarbete och övrig undervisning. Det vi bedömer är hur 
pass bra eleverna är på att jobba självständigt och disponera sin egen tid, samt vilken 
mognad eleverna har över lag. Om vi anser att dessa förmågor och egenskaper är låga hos 
eleverna, har vi valt att styra projekten i högre grad. Vi har anpassat temat till gruppen och 
haft ett mer strukturerat upplägg, som inneburit att eleverna fått ta del av fler föreläsningar. 
Fler av mötena med eleverna har varit planerade i förväg, vi har exempelvis schemalagt en 
halvtimme i slutet av varje dag för loggboksskrivning. (I elevernas utvärdering av dessa 
styrda projekt förekommer det fler negativa synpunkter än i övriga projekt. Exempel på 
synpunkter är att elever anser att det funnits för lite tid till eget skapande och att projektet 
blivit för upphackat av exempelvis föreläsningar). Att dessa projekt varit mer styrda av oss 
lärare har dock inte inneburit en begränsning av kreativitet och uttrycksmöjligheter. Vissa 
av elevgrupperna har även under de mer styrda projekten, haft en bra arbetsprocess och 
redovisat mycket bra arbeten. 

De bästa projekten, menar vi, är de som ger eleverna möjlighet att uttrycka sig mot en 
vuxenvärld. Att projekten sker på riktigt, med en mottagare som visar intresse för elevernas 
budskap. Arbetslaget upplever också att det finns stora kvalitéer med att tillföra projekten 
intryck utifrån samhället. Detta kan ske exempelvis i möten med konstnärer och samarbete med 
museum. Förslag finns också på att låta eleverna vara med och planera kommande projekt. 

Inför projekten anser vi det vara viktigt att eleverna har fått information om att de ska 
arbeta i projektform i god tid före själva projektet för att bygga upp en förväntan. Praktisk 
information om tid och var projektet kommer att ske är bra att meddela innan. Däremot 
berättar vi inte om projektets tema förrän under starten av projektet. Temat är en viktig del i 
den inspirationscocktail vi bjuder eleverna på vid start av projekten. En av lärarna uttrycker 
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att det är intressant att se när eleverna börjar stirra med tom blick framför sig efter att blivit 
presenterade projektet och temat, för då vet man att deras hjärna arbetar för högtryck… 

Det är också viktigt att eleverna får ta del av hur projekten bedöms och vad som krävs av 
dem för att uppnå betygsnivåerna. I dessa projekt får våra elever ett gruppomdöme och ett 
individuellt omdöme, som handledaren sätter efter en gemensam lärardiskussion runt 
bedömningskriterier och elevernas arbete. Omdömet används sedan som en del i 
betygssättningen av respektive kurs. Här har vi kommit fram till att vi borde bestämma en 
gemensam linje för hur vi använder oss av dessa omdömen vid betygssättning av respektive 
kurs, det vill säga hur mycket tyngd den ska ha i respektive kurs. 

Vad är viktigt att beakta vid utvärderingar av ämnesintegrerade elevprojekt? 

Arbetslaget anser att det är viktigt att ställa de frågor som vi har nytta av till nästa projekt. 
Det är också viktigt att använda sig av resultatet av de tidigare utvärderingarna inför 
planeringen av nästa projekt och ta till vara på våra insikter. Det gäller också att delegera 
ansvar för vissa förändringsarbeten som behöver göras i god tid före projektstarten. 
Exempelvis kan det handla om större schemaförändringar samt omplanering av kurser, 
vilka behöver förändras redan före terminsstart. Att bedriva dessa projekt tar mycket kraft 
från lärarna, så det är viktigt med bra förberedelser för att underlätta arbetet. Lär av 
misstagen och förändra före nästa projekt. Det är viktigt att återkoppla utvärderingarna till 
eleverna, då det är svårt att formulera tydliga frågeställningar. Vid återkopplingen finns 
dock en möjlighet att prata om frågorna som eleverna besvarat, dessutom är det viktigt att 
visa för eleverna att deras åsikter tas på allvar. Under dessa projektarbeten har vi varit 
dåliga på att återkoppla utvärderingarna till eleverna. En anledning har varit att projektet 
slutar och inte längre är schemalagt hos lärarna, vilket innebär andra åtaganden och  
svårigheter med att hitta en gemensam tid till återkopplingsarbete. Vi har funderat på att ha 
återkoppling av utvärderingarna i seminarieform, med vuxensamtal runt allas roll i 
projektet. Lärarlaget tycker att eleverna har en väldigt snäv förståelse för vad det krävs för 
att bedriva projekt och eleverna tror sig ha gjort hela jobbet själva. Vi har också samtalat 
om att det i ett sådant möte finns ett värde och en kvalité i att sammankoppla elevernas 
utvärdering med delar av lärarnas utvärdering, för att ge dem en större förståelse av hela 
projektarbetet. Här anser vi att det är viktigt att beakta, att det är viktigt att bli stärkt, ”kan 
själv”, som inte bör tryckas ner, men att det också kan vara bra att få en större helhetsbild 
inför kommande projekt ute i arbetslivet. 

Rudhe menar att PBL-modellen ger utrymme för att integrera karaktärsämnen och 
kärnämnen med varandra. Projekten kan även genomföras inom ramen för båda ämnena. 
Hon menar vidare att problembaseringen ger ett stort utrymme för elevinflytande, 
självständighet och nya sätt att skaffa sig kunskaper på.37 

Elevinflytande: projektdiskussion tillsammans med elever, den 3/12-2007 

Efter arbetslagets samtal och inför planering av nästa års projekt, bjöd vi in elever till ett 
diskussionsmöte för att höra deras åsikter om hur de skulle vilja att kommande projekt 
skulle vara. Fyra elever deltog, en årskurs 3 elev som deltagit i projektet spår och tre elever 

 
37 Rudhe, E. & Skolverket. 1996. Sid. 69. 
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som representerade de två klasserna i årskurs 2. Följande är en sammanfattning av vad som 
diskuterades angående projekt: 

Eleverna gav temaförslag som att skildra nutiden, klimatfrågor/miljö och att utgå från 
artist/musikgenre. De bestämde att eleverna i årskurs 2 skulle diskutera fram förslag på 
mentorstid för att sedan ha en omröstning. Eleverna tyckte att de skulle få välja grupper 
själva i årskurs-2-projektet. 

Sammansättningen kunde dock se lite olika ut, till exempel att man väljer efter intresse 
eller efter vem man vill jobba tillsammans med. Hur stora grupperna skulle vara menade de 
berodde på projektets omfattning. Eleverna ansåg att det var bra att gruppindelningen såg 
ut på olika sätt olika år, eftersom det också speglar samhället och de menade att det var bra 
att lärarna satte ihop grupper i projektet med årskurs 1 elever. 

Enligt eleverna var det roligare och lättare att ha ett mål att jobba mot, till exempel en 
utställning för allmänheten utanför skolan, framför allt i årskurs 2. De tyckte att det var bra 
om projektet i årskurs 1 var mera styrt. Eleverna ansåg att det var bra att så många kurser 
som möjligt var med i projektet i årskurs 2, för att undvika ”upphackning.” De tyckte att 
det skulle läggas ut mer tid i Mattematik A, Idrott och hälsa A och Naturkunskap A under 
resten av terminen i årskurs 2 så att dessa lektioner kunde tas bort under projektveckorna. 
Eleverna föreslog att arbetstiderna i projektet i årskurs 2 skulle vara mellan 8.30 till 16.00. 

I nästa projekt kommer alltså temat att utgå ifrån elevernas förslag. När och hur eleverna 
kommer att få del av det populäraste förslaget är ännu inte bestämt. Ska det ske vid starten av 
projekten för att uppnå den hjärnverksamhet som jag beskrivit tidigare eller ska eleverna få ta 
del av det tidigare? Kommer de elever som inte får arbeta med det tema de röstat på att bli 
besvikna och i så fall, hur kommer det att påverka deras grupparbete/process och resultat? Eller 
kommer eleverna att arbeta ännu mer inspirerade i nästa projekt när de själva har varit med och 
bestämt tema? Det är frågor som arbetslaget kan få ta del av i nästa års utvärdering… 

Hur kan utvärderingen förstås?  
Utvärdering är en teoribaserad metod som används för att systematiskt bedöma resultat i ett 
försök att förstå hur saker och ting förhåller sig till varandra. I utvärderingsarbetet finns 
arbetsmomenten granskning och värdering. Inom utvärderingen skiljer man på tre olika 
tillvägagångssätt. Ett sätt är där man bland annat kan använda sig av vetenskapliga 
experiment för att jämföra förhållandet mellan insatser och följder via experiment- och 
kontrollgrupper. Denna metod anses oftast vara oetisk i sociala förhållanden. Eftersom skolan 
är en social miljö, har jag därmed valt att inte presentera denna metod närmare i detta arbete. 

I pedagogiska sammanhang möter vi i allmänhet utvärderingar som har en begränsad 
frågeställning, där man mäter resultat i förhållande till mål. Ett exempel är att intervjua 
elever om de har fått ta del av betygskriterier vid kursstart. Intervjuundersökning kan ske 
på olika tillvägagångssätt. Det kan ske via personligt möte, telefonintervju, eller via post. 
När det sker via post kallas det för enkät. Intervjuerna kan ske till ett flertal människor där 
frågorna är exakt de samma för varje person. Via en mängd/kvantitet av intervjuer kan man 
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mäta en fråga ställd till exempelvis gymnasieelever inför skolans kvalitetsredovisning. 
Dessa intervjuer är kvantitativa och har en så kallad höggradig standardisering, vilket 
innebär att dess mätbarhet har högre trovärdighet, exempel på sådana intervjuer är även 
opinionsundersökningar. 

Det finns också en riktning, där man försöker skildra verkligheten så noga som möjligt 
genom att avbilda och beskriva det som ska utvärderas, ofta med hjälp av kvalitativa 
intervjuer av berörda människor. Dessa intervjuer används till exempel när man är intresserad 
av att få en större förståelse för en frågeställning. En informell personlig intervju där 
ordningen på frågorna och frågeställningen följer den intervjuades tankar och svar kallas för 
djupintervju och har en låggradig standardisering. Detta innebär att den har en lägre 
mätbarhet? 38  I denna riktning använder man sig också av reflekterande observationer av 
skrifter som exempelvis dagbok/loggbok. Observationerna och analysen kan ske via en 
deduktiv analys, där utvärderingen sker utifrån en vald regel/teori. Utvärderingen kan även 
ske via en induktiv analys där resultatet av det insamlade materialet får generera en teori. Ett 
exempel på ett induktivt arbetssätt är att man samlar in data till ett förutsättningslöst 
forskande där sedan materialet ger teorin. Till denna riktning kan utvärderingen av projektet 
Spår och detta examensarbete fogas. Skolverket definierar utvärdering till: 

Att utvärdera skolverksamheten innebär att granska och värdera särskilt utvalda delar gentemot 

överenskomna kriterier.39 

Särskilt utvalda delar innebär exempelvis, som i detta arbete, väljer jag att granska och 
utvärdera ämnesintegrerade projekt i vår verksamhet i syfte att försöka få en djupare 
inblick i hur eleverna upplever denna verksamhet. 

Granska innebär att inte bara beskriva utan också kritiskt analysera och sammanställa 
verksamheten. 

Värdera är inte lika med personligt tyckande utan värdering sker gentemot kriterier så som 
exempelvis, värdegrundsmål, betygskriterier, ämnes- och undervisningsmål. 

Överenskomna kriterier innebär att både uppdragsgivare och de som utför utvärderingen 
känner till bedömningsgrunderna som dessutom ska vara erkända och väl synliga i 
utvärderingens alla arbetsfaser.40 

Alexandersson & Kroksmark liknar utvärdering vid ett pusselbygge och gör en målande 
beskrivning av hur det går till vid byggandet. Först börjar man på måfå att plocka bland 
bitarna, innan man plötsligt ser att några är speciella, några har raka kanter, några få har två 
raka kanter, flera har liknade färger. Vi prövar oss fram och försöker sammanfoga och 
plötsligt stämmer två bitar. Eftersom växer delar av bilden fram… Alexandersson & 
Kroksmark anser att pusseltänkandet påminner om skolans sfär, där vi till exempel söker 
innehållet, betydelsen, sammansättningen och metoderna. Vidare menar de att utvärdering 
är ett kugghjul som driver skolutvecklingen framåt: 

 
38 Trost, J. 2007-09-14. 

39 Dovelius, J. 1999. Sid. 10. 

40 Hedenqvist, J-A. 1999. Sid. 34-38.  
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Med utvärderingens hjälp skall man kunna följa upp resursanvändningen så att denna är rättvis och 

effektiv, för att på så sätt bättre kunna klarlägga skolans behov för den fortsatta resursfördelningen. 

Med hjälp av utvärderingen skall man kunna stödja och utveckla skolans arbetsformer, 

samarbetsmetoder, den allmänna trivseln och skolans förhållande till omgivande samhälle. 

Utvärderingen bildar också underlag för utvecklingsarbetet och fortbildningen i skolan.41 

Ett besläktat begrepp till utvärdering är uppföljning, där det också sker en regelmässig 
insamling av data som registreras och sammanställs. Skillnaderna mellan uppföljning och 
utvärdering är enligt Skolverket följande:  

Uppföljning: 

• innebär regelbunden och fortlöpande insamling av information, 

• informationen är mest kvantitativ (sifferuppgifter, nyckeltal och liknande), 

• innebär i regel totalundersökningar, 

• vill ge en samlad, översiktlig bild av skolsektorn, 

• vill ge saklig, värderingsfri, partipolitisk neutral information. 

Utvärdering: 

• innebär en granskning och värdering av särskilt utvalda områden, 

• sker vid särskilda tillfällen, oftast på uppdrag av någon. 

• syftar till en djupare analys/förståelse (än vad uppföljning gör). 

De viktigaste skillnaderna är enligt Skolverket att utvärdering är värderande, medan 
uppföljning är neutral. Utvärdering är avgränsande och sker inom särskilt utvalda områden 
medan uppföljning saknar en tydlig avgränsning.42 

Ekholm & Lander menar att det sker en informationsinsamling i både uppföljning och 
utvärdering, där bearbetning och analys används för att dra slutsatser.  

I uppföljningen använder man sig av sitt sunda förnuft och sina tidigare kunskaper för att 
dra slutsatser om verksamheten fungerar efter de mål man eftersträvar. Om det är något 
som inte fungerar till belåtenhet så rättar man till verksamheten efter sina erfarenheter. 
Uppföljning i skolan sker exempelvis i kunskaps och närvarokontroll samt i elevvårdarbete, 
där man använder det dagliga informationsflödet som grund för bearbetning och analys. 

I en utvärdering däremot eftersträvar man information, som belyser förhållandet från olika 
håll och använder sig av systematiska och planerade granskningar, där man söker nya 
kunskaper via att belysa och jämföra flera människors sunda förnuft. Vidare menar Ekholm 
& Lander att eftersom utvärdering sker djupare och i en begränsad del av verksamheten är 
den inte lika mycket kopplad till förbättringsinsatser som uppföljningen, då den oftast 
kräver att man behöver se över fler delar och aspekter av verksamheten innan man gör 
förändringar. Uppföljningen i sig kan vara en god grund till utvärderingsfrågor, men av 

 
41 Alexandersson, M. & Kroksmark, T. 1984. Sid. 14. 

42 Dovelius, J. 1999. Sid. 11. 
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ekonomiska skäl sker utvärdering i skolan i begränsad form, då den är mer arbetskrävande 
och kräver både tid och resurser. Både uppföljning och utvärdering ger återkoppling.43 

Dahllöf menade att: 

Under alla förhållanden står det klart, att en lokalt bedriven, öppen och självkritisk utvärdering, 

inriktad på att ge informationsunderlag till förbättringar, är en helt nödvändig förutsättning för en 

levande och utvecklingsbar skola. Utan en sådan dynamisk bas framstår det som ganska 

ointressant att bedriva utvärdering på det nationella planet framför allt om man hoppas på att den 

vägen på sikt kunna avläsa några väsentliga förbättringar av undervisningens situation och 

resultat.44 

Utifrån dessa resonemang om vad skillnaderna är mellan utvärdering och uppföljning kan 
jag utläsa att det finns skilda uppfattningar. Skolverket menar att en uppföljningen inte är 
värderande utan att den är neutral, till skillnad från en utvärdering som är värderande. 
Medan exempelvis Ekholm & Lander anser att det sker en värdering i båda fallen. 

Huruvida arbetslagets arbete med att granska vår verksamhet är av karaktären utvärdering, 
värdering eller uppföljning finns säkert skilda uppfattningar. För min del är det egentligen 
ovidkommande.  Jag vet dock att det under arbetslagets granskning sker ett värderande, 
som leder till att slutsatser dras utifrån våra tidigare erfarenheter. I granskningen sker ett 
fortsatt lärande om skolverksamheten, som i sin tur leder till förändringsarbete. Arbetslaget 
prövar nya vägar utifrån de kunskaper de har anammat.  

Självvärdering som metod innebär enligt Skolverket, att läraren/arbetslaget medvetet och 
organisatoriskt reflekterar över vad de gör och varför de gör på det viset. På detta sätt finns 
det möjligheter att ta till vara erfarenheterna från verksamheten. Utvärderingen sker då från 
ett nedifrån- och upp perspektiv. Denna metod kan användas i främjande syfte, när 
utvärderingens resultat används till utveckling av verksamheten.45 Ett främjande perspektiv 
skulle också kunna vara att titta på en lyckad verksamhet och förklara varför den 
lyckades.46 Detta examensarbete med utvärderingen av projektet Spår sker i ett 
självvärderande perspektiv. Den utbildning som arbetslaget fått i PBS, nämnd under 
rubriken Kvalitetsredovisning och utvärdering utfört av arbetslaget, faller också in under 
det självvärderande perspektivet. Arbetslaget verkar dock inte uppfatta denna metod för 
kvalitetsarbete som utvärdering, eftersom de överlag anser att de inte fått någon utbildning 
och fortbildning i att utvärdera. Kanske förhåller det sig så, att själva ordet utvärdering är 
förknippat med ”uppifrån” styrda enkät utvärderingar? Scherp menar att ett kvalitetsarbete 
utifrån ett PBS-perspektiv har ett processinriktat synsätt och handlar om att: 

Undersöka i vilken grad man i sin verksamhet lyckas förverkliga sina lärdomar om hur man på 

bästa sätt bidrar till elevernas lärande och utveckling samt 

finna bättre lösningar av de problem som man stöter på i vardagsarbetet genom att fördjupa sitt 

lärande om och sin förståelse av problemets natur. 

 
43 Ekholm, M. & Lander, R. 1993. Sid. 2-3.  

44 Dahllöf, U. & Franke-Wikberg, S. med flera. 1989. Sid. 26. 

45 Widell, L. 1999. Sid. 22-24. 

46 Ibid. Sid. 39. 
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Att låta de egna lärdomarna ligga i grund för det fortsatta utvecklingsarbetet medför att 

utvecklingsområden och kvalitetsarbetet blir relaterade till den egna verksamheten.47 

En som också har teorier runt process är Alexandersson som anser att utvärdering kan liknas 
vid en blandning mellan husbygge och äktenskap. Husbygget går att kontrollera med hjälp av 
ritningar, budget m.m., medan äktenskapet är mer oförutsägbart i sin mångfald. 
Alexandersson menar att om man tänker sig utvärdering som ett husbygge, så är det nära 
tillhands att se det som strikt mätbart och något som kan styra alla delar i skolverksamheten. 
Den som däremot tänker sig utvärdering som äktenskap har utgångspunkten från ett 
processtänkande och då hamnar frågor som rör undervisning och lärande i fokus.48 

Detta examensarbete och denna utvärdering, utgår från ett processtänkande, där frågor som rör 
undervisning, lärande och kunskapsinhämtande står i fokus. 

Diskussion 

Under denna rubrik kommer såväl diskussion som slutsatser att 
presenteras. Formen på detta avsnitt är en integrering mellan dessa båda delar. 

Samtliga fem ämnesövergripande projekt, jag studerat i denna rapport, har överlag fått 
mycket positiva utlåtanden av eleverna. Projekten Allt hör ihop och Spår fick flest positiva 
omdömen. Dessa två projekt har delvis varit utåtriktade med bland annat en utställning på 
museum av elevernas resultat.  

En gymnasieelev skriver i en krönika i en lokal reklamtidning och frågar om man inte ser 
att ungdomarna är helt vilse i den stora världen? Hon påpekar att skolan inte gör någonting 
åt det och menar att eleverna blir avvinkade vid studenten och sedan förväntas vandra ut på 
arbetsplatser och möta människor öga mot öga och göra ett gott intryck. Detta får henne att 
känna sig totalt utelämnad och rådvill. Hon påpekar att hennes generation är uppväxt med 
internet och har utvecklats socialt via datorn. De kan sköta diverse sociala kontakter genom 
att maila och chatta men de kan inte ringa eller besöka en arbetsplats i syfte att söka arbete. 
Hon menar att de är framtidens Sverige men att de alltså är handfallna och behöver hjälp.49 

Efter att ha läst elevens krönika reflekterade jag över vikten av att skolan bedriver 
utåtriktad verksamhet, som exempelvis vårt projekt Spår, för elevernas 
kunskapsinhämtande. Det eleven uttrycker, påminner mig om den reflektion som 
arbetslaget gjort under rubriken Vilket värde har den här typen av projekt för eleverna?  

 
47 Scherp, H-Å. 2004. Sid. 13. 

48 Widell, L. 1999. Sid. 66. 

49 Sundsvalls Nyheter. 2007. Sid. 9.  
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Vi upplever att elever är vana att hela tiden bli matade och när de blir tvungna att själva hämta ”det 

matnyttiga” så växer de. Vilket exempelvis sker när de behöver göra sitt första samtal med en 

institution/ett företag för att få tag på något till projektet, istället för att lärare/förälder fixar det. 

Genom grupparbete når man andra kvalitéer. När eleverna berättar vad de lärt sig i dessa 
projekt, handlar det ofta om generella kunskaper som att ta kontakt med andra, samarbeta, 
ta ansvar och få kunskaper i processarbete. Jag anser att dessa kunskaper, som är av en mer 
allmängiltig och social karaktär, är den största vinsten med dessa projekt. 

Lärandet inrymmer även social utveckling. Olika arbetsformer och uttryckssätt är viktigt för 

lärandet, där praktiskt/skapande arbete värderas lika som teoretiskt. Kunskap är något vidare än 

resultatet av faktaintagning. Den innefattar också känslor och attityder och förmåga att se 
sammanhang.50 

Arbetslaget har konstaterat, att det finns stora kvalitéer med att tillföra projekten intryck 
utifrån samhället. Syftet med projekten har varit att skapa mening och sammanhang och 
förbereda eleverna inför kursen Projektarbete (PA 1201) i årskurs 3. Kanske det är dags att 
vidga syftet och även förbereda eleverna på ytterligare ett steg, ut till samhället och 
arbetslivet… 

Jag konstaterar utifrån denna studie att dessa kvalitéer är viktiga för eleverna. Jag anser 
därför att dessa ämnesintegrerade projekt generellt borde vara av utåtriktad karaktär för att 
hjälpa eleverna med överbryggning från skola till kommande arbetsliv. Speciellt med tanke 
på att det Estetiska Programmet Bild och Formgivning är ett studieförberedande program, 
där eleverna inte erbjuds arbetsplatsförlagd utbildning (APU). Detta innebär att eleverna 
inte får tillgång till dessa möten med arbetslivet där eventuellt en överbryggning och 
kunskapsinhämtande annars kan möjliggöras/erövras. Denna problematik, med 
överbryggningen för eleverna från skolan till arbetslivet, förmodar jag även gäller de övriga 
studieförberedande programmen inom gymnasieskolan, eftersom de inte heller erbjuder 
eleverna APU. Det är långt ifrån alla elever som direkt fortsätter att studera vidare och flera 
av eleverna väljer dessutom bort ytterligare studier från dessa studieförberedande program. 
Detta genererar ett problem och blir enligt mig en viktig fråga för skolan och samhället att 
ta tag i, så att dessa elever slipper känna sig vilsna när de vandrar ut från skolan. Jag anser 
att det är viktigt att bana väg för dessa elever ut i samhället och ta till vara denna 
arbetskraft. 

Jag har tidigare i arbetet berättat om hur arbetslaget anpassat projekt utifrån en större 
gruppbedömning, vilket i stora drag handlat om hur vi bedömt att eleverna klarat av att 
jobba självständigt och kreativt. Dessutom har även erbjudande ”utifrån” om samarbete till 
viss del styrt projektutförandet. Projekten kräver mycket tid, engagemang och energi av 
lärarna. De projekt som sker utåtriktat och i samarbete med exempelvis konstnärer och 
museum, är ännu mer krävande med all den extra tid som det tar med exempelvis 
utställning och samplanering. Detta får mig att fundera över på om det också kan förhålla 
sig så att lärarna inte orkar driva dessa projekt varje år, utan dessemellan vilar i 
hemmamiljö med projekt som utgår från rutin och tidigare erfarenheter? Mellan de två 
utåtriktade projekten passerade tre projekt. Den elevgrupp som vi nu planerar projekt med 
är självständig och kreativ. Elevernas åsikt var under vårt planeringsmöte att: 

 
50 Sundsvalls Kommun. 2004. Skolplan. 
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det är roligare och lättare att ha ett mål att jobba mot, till exempel en utställning för allmänheten 

utanför skolan. 

Har vi kraft att bedriva två utåtriktade projekt efter varandra? Jag anser, att det går att 
anpassa utåtriktade projekt utifrån elevernas förmåga och att det också går att aktivt söka 
samarbeten utanför skolan. Jag upplever att arbetslaget vill utveckla verksamheten och att 
det blir påfyllt med energi till sitt dagliga arbete av att bedriva utbildning med hög kvalité 
och god pedagogik som ger didaktiska kvalitéer. Om inte lärarna får möjligheter att bedriva 
detta lärande finns det enligt mig en risk att skolan kommer att dräneras på eldsjälar som 
vill föra utbildningen vidare och på så vis bromsas skolutvecklingen. 

Jag anser att det är viktigt att se till att dessa projekt kan genomföras med tillräckliga 
resurser. I min förstudie som handlade om ämnesintegrerade projekt på 
industriprogrammet, upplevde lärare att det inte banades någon väg för dessa projekt. De 
saknade både lokaler och lärare för att kunna bedriva projekt i någon större utsträckning. 
Några lärare ansåg dessutom att detta arbete, som de menade krävde mycket tid, kraft och 
engagemang, belönades dåligt med exempelvis tid eller pengar/lön.51 I vårt arbetslag har vi 
också upplevt att dessa projekt är krävande och ifrågasatt om vi kan fortsätta att bedriva 
dessa projekt på grund av den ökade arbetsbördan. 

Resurstilldelningen till skolan sker idag ännu utifrån tradition och ämnesgodtycke – inte utifrån 

välgrundad dokumentation av faktiska behov . De professionella i skolan måste därför enligt Benny 

Hjerns mening lära sig att sammanställa och ge rätt information om verksamheten. 

Nyckeln till en bra information om verksamheters kvalitet ligger i god utvärdering. Och den måste 

framförallt genomföras av dem som själva är verksamma i skolan. Systematiskt, medvetet och med 

öppet redovisade mål för ögonen. Men än är inte lärarna tillräckligt professionella för att driva på i 

utvärderingen, anser Benny Hjern. 

Lärarna står inför en viktig och stor uppgift under den närmaste tioårsperioden, menar Benny 

Hjern. De måste, som andra professionella, lära sig att göra sitt arbete med elevernas behov 

synligt genom att driva på utvärderingsarbetet.52  

Alexandersson menar, att om utvärderingar ska få en betydelse i den dagliga verksamheten, 
behöver läraren äga sina egna frågor. Genom att själva formulera de frågor som rör den 
lokala skolan som exempelvis: Vilket värde har den här typen av projekt för eleverna? I ett 
kunskapssökande blir frågorna en inre drivkraft. Dessa frågor, menar han, måste kunna 
besvaras utan alltför märkvärdiga metoder. Alexandersson anser att en sådan utvärdering 
kan te sig osystematisk och intuitiv, men då verksamheten är förankrad i verkligheten, kan 
de vara användbara för förändring. För att utvärdering ska kännas meningsfull, behöver 
skolan komma bort från frågor och bedömningar som syftar till att lärarna ska utvärdera 
och mäta graden av måluppfyllelse och kvalité, för att sedan söka kortsiktiga lösningar på 
komplexa pedagogiska problem.53 

 
51 Korp, C. 2007. 

52 Lindhé, L. 1995. Sid. 6-7. 

53 Moberg, B. (red.) 2005. Sid. 19. 
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Min utvärdering kan vid en första anblick te sig osystematisk och intuitiv. Jag har känts vid 
de osystematiska och intuitiva inslagen i min utvärdering. Dessa inslag redovisas ofta inte i 
andra utvärderingar, även om de finns med som inslag i en utvärderingsprocess. 
Alexandersson menar: 

Att utvärdera den pedagogiska verksamheten innebär inte efter ett sökande efter ”sanningen” utan 

är en analyserande process i vilken man rör sig fram och tillbaka mellan olika perspektiv och 

tänkbara förklaringsmodeller. Genom en sådan öppen process kan praktiska problem eventuellt 

omformuleras så att olika lösningar blir synliga.54   

Min ambition med utvärderingen, har varit ett lärande för min och arbetslagets räkning. Jag 
anser att vi i arbetslaget har bedrivit intressanta, reflekterande och lärorika samtal om 
verksamheten med projekten under mitt arbete med denna självvaliderande utvärdering – 
och fler är att vänta. 

Den metod jag valt för att få svar på mina frågor, har varit att jag tagit del av i första hand 
elevers, men även lärares berättelser. Jag har sedan använt mig av relevant litteratur för att 
tolka berättelserna. Jag anser, att jag via min utvärdering och mitt examensarbete har fått svar 
som täcker samtliga av mina frågeställningar. De frågor jag ställt runt elevernas arbete med 
projektet Spår och varför eleverna väljer detta urval till spår har jag fått svar på via elevers 
loggböcker, utställningstexter och via min närvaro i projektet, (exempelvis under det arbete 
där eleverna ringar in sin samtid via tankekartor55). Jag har också genom att välja en 
berättelseform lyft fram elevers åsikter och även skapat ett underlag för ett fortsatt 
utvecklingsarbete för mig och mitt arbetslag. Därtill har jag fångat en verksamhetsberättelse. 

Jag har blivit positivt överraskad av hur villiga eleverna har varit att delge mig sina åsikter. 
De uttrycker att det känns viktigt för dem att deras reflektioner uppmärksammas och att det 
är betydelsefullt för dem att få berätta om sin samtid och verklighet. 

Detta arbete har varit intressant, utvecklande och det har gett uppslag till vidare forskning. 
Jag skulle kunna tänka mig att undersöka möjligheter för gymnasieskolans 
studieförberedande program att integrera eleverna i samhället och arbetslivet. Något 
kreativt, något som ger positiva möjligheter. Det skulle vara intressant och spännande att 
samla ihop didaktiska kunskaper och exempel på utåtriktade projekt på gymnasiet och 
analysera dem, systematisera dem och teorianknyta dem. Resultatet av en sådan forskning 
skulle kunna utvecklas till en metod- och inspirationsbok med syfte att hjälpa eleverna med 
det generella kunskapssinhämtandet av mer allmängiltigt och social karaktär och i 
överbryggningen mellan skola och arbetsliv. 

 

 

 
54 Thors Hugosson, C. (red.) 2003. Sid. 109. 

55 Resultatet av tankekartorna presenteras på sidan 18. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Elevutvärdering av ES2-projekt 

 
Namn:………………..  Grupp:…………. 

 
 
1.) Hur ser du ut i spegeln när du tänker på projektet?!  

 
 
 
                Fortsätt på din spegelbild 

 
 
 
 
 
 

2.) Hur var uppgiften?!                                              Mycket bra     bra    mindre bra   dålig 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………… 
 
3.) Hur var gruppens insats i stort?!                          Mycket bra     bra    mindre bra   dålig 
 
Kommentar:……………………………………………………………………….………… 
 
4.) Din egen insats?                                                   Mycket bra     bra    mindre bra   dålig 
 
Kommentar:………………………………………………………………………………… 
 
5.) Vad har du lärt dig? (Minst tre saker!) 
 
a)……………………………………………………………………….…………………… 
 
b)………………….………………………………………………………………………… 
 
c)…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
6.) Vad skulle du vilja förändra till nästa projekt? 

 II



 

 III

 
Kommentarer:………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………….… 
 
……………….……………………………………………………………………………… 
 
7.)Vad är du värd för betyg på projektet?!………… 

Svaret på denna fråga skall vara:    anonymt    icke anonymt 
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Bilaga 2. INBJUDAN LÄNKAR *”SPÅR” 

För besökaren är merparten av ett museum oåtkomlig. Basutställningar blir valda smakprov 
på samlingar och arkiv som, framförallt under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, 
växte och expanderade i nya magasin. Vi på Länsmuseet Västernorrland bjuder under 
sommaren 2007 in fyra konstnärer att visa varsin gestaltning med föremål ur museets 
samlingar. Varje konstnär kommer att tilldelas ett bestämt antal kubikmeter i stora 
utställningshallen. Utställningens titel, Länkar, vill betona önskan att hitta kopplingar 
utifrån föremålen – personliga såväl som kollektiva, dokumentära såväl som fiktiva. Dessa 
kopplingar färgas naturligtvis av varje konstnärs praktik. 

Länsmuseets samlingar började byggas upp under 1910-talet., då man samlade 
kulturhistoriska föremål från hela Norrland. Från -20-talet begränsade man sig till det egna 
länet. Idag samlar man inte längre aktivt, men kan efter olika överväganden ta emot gåvor. 
Orsaken är främst platsbrist. Idag använder man sig istället av SAMDOK, dvs. man 
dokumenterar genom bild, film och text, de företeelser som är på väg att försvinna. 

Vernissage 12 maj. 
 

Samlingar och arkiv:  Arkeologiska samlingen, 20 000 föremål 
 Herbariesamlingen, 8 000 exemplar 
 Textilsamlingen, framförallt bruksvaror från 1700- och 1800-talet 
 Samiskt hantverk, hundratalet föremål 
 Vapensamlingen, en av landets största samlingar 
             Konstsamlingen, består f.a av regionala konstnärer 
             Husgeråds- och möbelsamlingen, 1500 – 1900-tal 
             Musikinstrument, ett hundratal 
             Kyrklig konst, 400 föremål f. a depositioner från länets kyrkor 

Dessutom arkiv med bl.a foton, kartor, ritningar, etnologiska nedteckningar 
och medeltida brev. Musikarkiv med notsamlingar och inspelningar av både 
musik och dialekter. 

 
Mer om Länsmuseet Västernorrlands samlingar finns på vår hemsida www.ylm.se under 
”Kunskapsbanken.” Där finns också ingång till vår föremålsdatabas. 

I anslutning till stora galleriet hoppas vi få visa resultatet av en/två gymnasieklassers 
arbeten utifrån vad de skulle vilja lämna efter sig som representativa, individuella spår till 
en tänkt framtida betraktare. Eleverna har guidats runt i samlingarna och utifrån de tankar 
som väckts producerat/dokumenterat egna avtryck eller lämningar som kan bli 
museiföremål/dokument. 

Jag hoppas detta ska väcka ert intresse och utforskarlust och, naturligtvis, att ni har 
möjlighet att lägga in det i ert schema. 

Har ni frågor, hör av er! Vänliga hälsningar, (…), producent för Länkar. 

*Projektet bytte senare namn till Spår.(Min anm.). 
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Bilaga 3. Gemensamma rutiner projektveckor ESBD 2A + 2B, v. 8 + 9, 2007 

 
Arbetsdagens längd: 8.30 – 15.00 Obligatorisk närvaro 

gäller. 

Lista på alla ES-elevers 

telefonnummer skall 

upprättas för att 

underlätta 

grupparbetet. 

  

Loggbok skall föras av 

alla elever individuellt. 

Det skrivna skall 

visa på hur 

processen fortlöper 

under projekttiden. 

Loggboken inlämnas 

redovisningsdagen. 

Omdömen sätts 

gruppvis. 

(om någon elev 

markant avviker från 

gruppen vad gäller 

kriterierna, sätts 

individuellt omdöme för 

denna). 

Kriterier: 

Närvaro 

Engagemang 

Grupprocessen 

Loggbok 

Idé 

Slutresultat 

 

Endast lärare som har 

ES2:orna enl. schema 

skall anlitas under 

projektveckorna. 

  

Skrivna texter i 

anslutning till 

utställningen skall 

göras på svenska och 

engelska. 
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Bilaga 4. Ansökan om medel till konstprojekt 

Bakgrund 

Inom det Estetiska programmet Bild och form i Sundsvalls Gymnasium arbetar vi periodvis 
i projektform. Vi vill uppnå medvetenhet om olika samarbetsformer och förmåga att skapa 
kontakter inom skolan mellan elever, lärare, övrig personal och med människor och 
institutioner utanför skolan. Vi har bl.a. samarbetat med Länsmuseet i Härnösand, 
kommunala museet i Sundsvall, och med olika konstnärer. När våra elever tränas i att driva 
projekt framåt av egen kraft och tillsammans och med olika kontakter i samhället är det till 
stor nytta för deras förmåga inför framtiden. 

Syfte 

Vårt projekt som vi kallar: Lämna spår… har flera syften; dels ska våra elever få en ökad 
förmåga att samarbeta med institutioner och enskilda personer inom vårt län, dels få ökade 
kunskaper om det konstnärliga uttryckets möjligheter till kommunikation med allmänheten, 
men också att förstå värdet av kontakter med andra som arbetar inom konstnärliga och 
kommunikativa yrken. 

Mål 

Vårt mål är att i samarbete med Länsmuseet få till stånd en utställning som ger en bild av 
våra ungdomars syn på nuet.  

Målgrupp 

Alla elever i årskurs två på Estetiska programmet Bild och form ska delta i arbetet. 
Utställningen riktar sig mot allmänheten. 

Aktiviteter  

Med början i en inledande introduktion på Länsmuseet i Härnösand, arbetar eleverna med 
att framställa material för den kommande utställningen. En mångfald av konstnärliga 
tekniker används. Därefter genomförs kompletteringar under ämnesanknuten och övrig tid 
fram till vernissagen. 

Tidsplan 

Det mesta materialet framställs under v.8-9 med introduktion den 19/2. Därefter görs 
kompletteringar fram till den 11/5. Den 12/5 öppnas utställningen och pågår hela 
sommaren. 

Organisation 

Arbetet genomförs under ledning av Estetiska programmets lärarlag i samarbete med 
personal på Länsmuseet. Samordnare för skolans medverkan är (…) och producent för 
utställningen på Länsmuseet är (…). Lärarna arbetar med projektet mer eller mindre tid i 
relation till sina tjänster med inbegripna ämnen. Arbetsuppgifter fördelas i projektmöten. 
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Budget 

Sundsvalls Kommun står för lärarlöner och för programmet normalt arbetsmaterial. 

Länsmuseet medfinansierar genom att stå för reskostnader, Buss tur och retur Sundsvall-
Härnösand och kostnader för utställningsteknik. 

Extra material tillkommer enligt följande: 

 Film  1 000  

 Plexiglas  6 000  

 Monteringskartong 1 000  

 Träskivor, list,  

 spackel och färg 2 000  

 Fotoprint, 1,2 x 4m 2 000 

 Summa                         12 000 kr  

Finansiering 

Utställningsteknik, lokal, resor m.m.              Länsmuseet  

Löner och normal förbrukning                        Sundsvalls kommun 

Extra material, 12 000 kr          Konst i Västernorrland, Projektmedel. 

Samarbetspartners 

Länsmuseet i Härnösand. 

Sundsvalls Gymnasium, Västermalms skola, Estetiska programmet bild och form. 

Vi ansöker om projektmedel om 12 000 kr för att täcka de extra kostnader som uppstår när 
vi deltar i ovan beskrivna samarbetsprojekt. 

För Estetiska programmet, Västermalms skola. 

(…) (…) 
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Bilaga 5. Frågor till arbetslag via e-post 

2007-09-27 16:38 e-post. 

Jag bifogar frågorna jag nämnde på senaste konferenstiden. Jag är tacksam för svar så fort 
som möjligt. 

MVH/ Sissi 

I mitt examensarbete, C-uppsatsen, skriver jag om: ”Utvärdering av ämnesintegrerat 
elevprojekt som gjorts i samarbete med länsmuseet.” I inledningen av uppsatsen beskriver 
jag kortfattat om vårat arbetslag och berättar att vi regelbundet arbetar med 
ämnesintegrerade projekt. Eftersom ett av perspektiven i min studie är utvärdering, samt att 
detta är en av våra uppgifter som lärare, skulle jag vilja fortsätta att skriva i inledningen om 
några personliga tankar som vi har runt utvärdering i arbetslaget. Därför är jag intresserad 
av att få veta: 

Hur känner du inför uppgiften att utvärdera? 

Har du utbildning att utvärdera? 

Får du uppdatering/fortbildning i utvärdering? 

När utvärderar du/arbetslaget? 

Hur utvärderar du/arbetslaget? 
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Bilaga 6. Elevenkät projektutvärdering, del 2. 

Projektets namn: Spår, Urval.  

Datum: 2007-10-18. Program: Estetiska programmet Bild och form  Klass: 06/08. 

Skolenhet: Sundsvalls gymnasium 

############################################################################################################## 

   

1. Vad tyckte du om temat ” att lämna spår från er nutid till en framtida betraktare”? 
  
2. Hur var det att samarbeta med länsmuseet?  
 
3. Hur tycker du att det var att delta i en offentlig utställning?  
 
4. Vad har du lärt dig av utställningsarbetet? (Minst tre saker).   

   
5. Är du nöjd med slutresultatet? 
    
6. Vad tycker du om den här sortens undervisning, (att arbeta i projekt?) 
  
7. Vad tycker du om att arbeta i grupp?  
 
8. Har gruppen varit ett stöd i ditt lärande? Beskriv varför, hur, på vilket sätt? 
 
9. Har personalen på museet varit ett stöd i ditt lärande? Beskriv varför, hur, på vilket sätt? 
 
10. Har handledaren varit ett stöd i ditt lärande? Beskriv varför, hur, på vilket sätt? 

     
11. Har de övriga lärarna varit ett stöd i ditt lärande? Beskriv varför, hur, på vilket sätt? 
 
12. Det bästa med det här projektet var: 
 
13. Det här kan förbättras i nästa projekt: 
 
14. Övrigt: 
 
Deltagare i grupp: 
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Bilaga 7. Exempel på elevenkät för kursutvärdering, Sundsvalls Gymnasium 

Kursens namn:        _______________________________________________  

Datum:  __________ Program:  ____________________________ Klass:  ______ 

Skolenhet         ____________________________________________________________ 

######################################################################### 
 
Fyll i med ett kryss för det alternativ som stämmer bäst med Din åsikt. 
 
1=  Instämmer      2 = Instämmer       3 = Instämmer inte      4 = Instämmer inte alls 
 
########################################################################
      
     1      2     3      4 
 
1.  Jag har fått information om kursens mål.      
 
2.  Jag har fått information om betygskriterierna för kursen.     
 
3.  Jag har kunnat påverka arbetssätten i kursen.      
 
4.  Arbetssätten i den här kursen har varit bra.      
 
5.  Jag är nöjd med de sätt på vilka jag har fått visa mina                       
 kunskaper och färdigheter.     
 
6.  Jag har uppnått de mål jag själv har satt upp för kursen.     
 
7.  Samarbete med andra kurser har förekommit.      
 
8.  Kurslitteraturen och övrigt material har varit bra.      
 
9.  Jag har tagit ansvar för min inlärning.      
  
10. Kursens utläggning på schemat har varit bra.      
 
11. Jag har fått den hjälp jag behöver för att genomföra kursen.     
 
12. Läraren undervisar på ett sätt som jag förstår.      
 
13. Gruppen har varit ett stöd för mitt lärande.      
 
####################################################################### 
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14. Det bästa med den här kursen var: 
      __________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________ 
       
15. Det här kan förbättras i kursen: 
      __________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________ 
       
16. Övrigt  
      __________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________ 
       
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Bilaga 8. Utställningstexter av elever 

Data Triangeln 

Det här verket representerar vår generation, med tonåringar som mycket hellre sätter sig 
vid datorn än går ut. 
Cd Mobilen - Musik är en stor del av de flesta ungdomars vardag. Olika sorters musik ger 
utlopp for olika sorters känslor. 

 

 

 

 

 

 

 

The computer triangle 

This work of art represents our generation, with teenagers sitting in front of the computer 
rather than going out. 
Cd mobile - Music is a big part of the life of most teenagers. Different kinds of music 
express different kinds of feelings. 

Deadline 

Sista dagen, sista chansen 
Deadline betyder att jag är död efteråt, eller hur? 
Hårt tryck mot kvävda lungor 
Ett saknat utrymme gör sig påmint 
För tid att växa, leva, prestera och orka 
I svettpärlor reflekteras en besvikelse 
 
Skymtar en frustration 
Allt jag ser är ögon som tittar ner och bort 
Tittar upp igen och undviker att möta dem mittemot 
Dömande ögon 
Sakta borrar de ett hål i min högra lunga 
Kan inte längre andas 
 
Dyra jeans skapar ömma märken på en spänd kropps 
Påfrestningen har övertaget 
Går varken att springa, gömma sig, göra om eller göra bättre 
Trots allt detta, väntas det värsta 
Inser plötsligt - jag tittar i spegeln 
Ögonen är mina egna 
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Deadline 

Last day, last chance 
Deadline means I’m dead afterwards, right? 
Pressure against my choked breathing 
Reminded of my lack of time 
To grow, to live, to perform and have strength 
A disappointment is reflected in pearls of sweat 
 
A glimpse of frustration appears 
All I see is eyes that are looking down and away 
Looking up again and to avoid meeting the opposite ones 
Judging eyes 
They slowly drill a hole in my right lung 
No longer able to breathe 
 
Expensive jeans making sore wounds on a tensed body 
The strain has the advantage 
Can neither run, hide nor reconstruct and do it better 
Despite all that, the worst part is now 
Suddenly realizing - I’m looking into the mirror 
These eyes are my own 

Etermedial mottagning 

Det är långt i från alla som varit i rymden, men ändå vet de flesta hur det ser ut där uppe. 
Det finns en oerhörd massa saker som vi alla "sett" utan att faktiskt ha sett det. Det beror på 
att det finns en kikare som heter Media som ger oss perspektiv. Det du ser, när du tittar på 
jorden från rymden, är det din TV visar. Därför är dagens samhälle ett ansikte med 
etermedial mottagning som ögon. 
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Etermedial reception 
There are not many people who have been to space, but still most of us know what it´s like 
up there. There are plenty of things we have all "seen" without really seeing them. The 
reason for this is, that there is a binocular named Media that gives us perspective. What you 
see when you look at earth from space is what your TV shows to you. That´s why society 
of today is a face with etermedial reception as eyes. 

Ett annat liv 

Det vi förknippar med oss själva och med andra ungdomar idag är Internet. I dagens 
samhälle är vi mer eller mindre beroende av Internet, och man kan göra i princip vad som 
helst med dess hjälp. Vi utforskade Internet genom att i 48 timmar isolera oss från 
omvärlden med endast en dator som kommunikationsmedel. Vi kom fram till att det 
faktiskt går att leva på det viset. 
En sak som chockade oss väldigt mycket, var dock hur många skamliga förslag man får när 
man är ute och chattar. Vi fick många stötande bilder skickade till oss från medelålders män 
föreställande deras intimare kroppsdelar. Detta fann vi upprörande och vi blev mycket äcklade. 
 

 

A different life 

What we associate with ourselves and other young people today is the use of the internet. 
In today´s society we´re more or less dependent on the internet and basically you can do 
whatever you like with its help. We explored the internet by isolating ourselves from the 
surrounding world for 48 hours, with a computer as our only company. We found out that 
you can actually live that way. 
One thing that chocked us a lot, was how many outrageous suggestions you get when 
you´re visiting a chatroom. We got a lot of offending pictures sent to us from middle-aged 
men, showing their more intimate parts. We found that upsetting and really disgusting. 

Materialistiskt beroende 

Tidsberoende 
Databeroende 
Studieberoende 
Kontaktberoende 
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Addiction to materialism 

Addiction to computers 
Addiction to time 
Addiction to social contacts 
Addiction to studies 

Påverkan 
Vi möts dagligen av reklam i tidningar, TV, Internet eller när vi går på stan. Utan att tänka 
på det, gör vi alla reklam för olika butiker, klädmärken, smink och mobiltelefoner, bara 
genom att använda de olika produkterna eller nämna dem i olika sammanhang. 
Som ung idag påverkas man oundvikligen av reklam, eftersom den aldrig är speciellt långt 
borta. Reklamen speglar och har alltid speglat tiden; dagens samhälle, hur man ska se ut, 
hur man ska lukta och vad man behöver. Frågan är bara om det är vi som formar reklamen 
eller reklamen som formar oss. 
 

 

Impact 

Today it´s impossible, not to get influenced by advertisements. They are all around us; in 
magazines, TV, on the internet or when walking around the streets. Without even thinking 
about it, we are all walking billboards, advertising for different shops, brands, make up and 
cell phones, just by using them or talking about them. 
Young people today are inevitably exposed to the pressure of media. Commercials reflect 
the society of today; what we are wearing, drinking, eating and what car we are driving. 
The question is: Are we controlling the advertisements or is it the other way around? 

7 

Talet sju representerar människans språk; att ta hissen ner till jagets innersta sanning, 
självförtroende, introspektion, analys, existentiella frågor, esoterik, mystik, motsatsernas 
förening och chakrana, men också perfektionism och självkritik. 
Vi är sju personer som har valt ett föremål ur länsmuseets samlingar. Därefter har vi 
uttryckt oss själva med en målning som binder föremålet till tavlan. Vi har fokuserat på 
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samhället, hur det var förr, hur vi har det idag och hur musiken, idealen, sagorna och 
tekniken har utvecklats. Föremålen representerar dåtid och målningarna visar vår nutid. 
 

 

7 

Number seven represents the human speech; to take the elevator to one´s inner truth, self-
confidence, introspection, analysis, existential questions, esoteric, mysticism, the 
connection between body and spirit, chakrana but also perfection and self-criticism. 
We are seven pupils who have chosen an object for ourselves from the museum´s 
collections. Then we have expressed ourselves in a painting that combines the object to the 
painting. We have focused on society, the difference between today and the past and how 
music, ideal, fairytales and technology have developed. 

Val 

Vårt arbete handlar i grund och botten om val som vi ungdomar måste göra. Vilken 
utbildning ska man gå, hur måste man vara och klä sig för att passa in i vår tid? Media och 
tidningar skapar olika sätt man ska vara på, vare sig det gäller att klä sig eller förbättra 
självkänslan. Vi vill visa att val kan vara väldigt jobbiga. Vi tror att skönhetsmagasin bidrar 
till ett dåligt självförtroende. 
Vi står inför många val, möjligheter och påfrestningar, som inte fanns för några årtionden 
sedan. Det blir alldeles för mycket av alla krav, vilket gör att vissa inte orkar med. Vi 
diskuterade mycket kring hur ungdomar har det nu och vi tycker att val är något vi kan 
relatera väldigt mycket till.  
Vårt urval från symboliserar en jämförelse mellan då och nu. Förr var det vackert att vara 
mullig och rund men nu är det tvärtom. Nu går vackert och smalt hand i hand.  
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Choices 

Our project is about choices we have to make. There are choices like which education you 
may choose, how to act and dress to fit in nowadays. Media and newspaper create different 
patterns of how to be, how to dress or how to improve your self-esteem. We want to show 
that choices can be really strenuous, we believe that beauty magazines contribute to a low 
self-esteem. 
We stand before many choices, opportunities and extra strain that did not exist a couple of 
decades ago. There is to much of this extra strain and some of us can´t handle it. We 
discussed a lot how youngsters live nowadays and we thought that choices are something 
we can relate to.  
Our selected object from the County Museum, symbolizes a comparison between now and 
then. It was beautiful to be plump and chubby before but now it is the opposite. Now 
beautiful and thin goes hand in hand.
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