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Två konstnärer har anlitats liksom en fd konstkonsulent, en arbetsgrupp har bestått av 
pedagog, producent, intendent, lärare och projektledare. Bidrag till material har givits av 
Sven Harrys konstmuseum, 

Elevers, lärares och konstnärers svar på utvärderingsenkät 

Frågor i blått/ svar i svart/ speciellt utstickande svar i rött 

ELEVERNA: 

Vad har varit bäst med arbetet? 

Det bästa med arbetet är väl tanken att låta oss jobba på samma sätt som ”riktiga” 
konstnärer med alla olika steg som det innebär. Så att vi vet hur det fungerar och vad vi har 
att vänta oss.  Alla de små work-shopsen som förberedelse tyckte jag var kul. 

Att få insikt i hur en konstnär kan arbeta.  

Storleken på projektet och framförallt samarbetet med professionella konstnärer. Friheten i 
uppgiften och alla valmöjligheter var väldigt uppskattat. 

Att man fått göra något annorlunda. 

Jag har lärt mig väldigt mycket. 

Att få ställa ut ett större projekt för allmänheten. 

Att få en blick av hur man kan arbeta som konstnär. 

Det är första gången som jag arbetat hos konstnär. Så det är jättebra. 

Att få komma utanför skolan och få arbeta i grupp. Genom att samarbeta fick vi ta del av 
varandras idéer. 

Att få åka runt och träffa olika konstnärer och själv känna på hur det är att arbeta som 
”professionell” konstnär. 

Jag lärde mig nya saker, det flesta var väldigt motiverande. 

Det var roligt med grupparbete. Roligast var att arbeta med utställningen. 

Vad kunde ha gjorts annorlunda? Bättre? 

Jag kände mig lite dåligt informerad. Jag vet inte om det var för att ni som ”handledare” inte 
hade det riktigt klart hur det hela skulle gå till själva eller om ni medvetet inte gjorde det 
glasklart för oss för att det inte skulle bli så uppstyrt.  Eller så var det inte alls meningen och 
då vet ni det nu till nästa gång ☺ 

Man kunde gått ha skippat besök på byggarbetsplatsen. Gav inget 

Bättre anspassning till lektionstid och ett större fokus på brainstorming och planering i 
UUgrupp U. Det blev tyvärr så att det till stor del lämnades som hemläxa. 
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Kunde kanske sett mer positivt på saken och försökt göra det kul. Nu ville jag bara bli av med 
det. Jobbar mer i början och inte lämna det stora till slutet. 

Kanske planera arbetet lite bättre. 

Inte så mycket, kanske följa planeringen lite bättre. 

Om vi skulle få mer tid till själva ”skapandet”. 

Struktur 

Vi kunde kanske ha planerat mer för mot slutet blev det lite stressigt. 

Vi var lite förvirrade i början när vi målade ”platsens själ”.  Vi visste inte riktigt vad som var 
vad.  Den måleriuppgiften glömdes bort ganska snabbt. 

Det är inget jag skulle ändra. 

Vilka utmaningar har varit mest intressanta och oväntade för dig? 

Att samarbete i en grupp var lite jobbigare än jag trodde. När det är mer fritt och man får 
bestämma själv finns det mer att bli oense kring. Men efter några gånger gick det bättre… 

Den största utmaningen var att arbeta så praktiskt och konkret. 

• Att  planera ett konstprojekt i grupp 
• UVal U Uav material 

Att konstverket skulle stå i Vasaparken. Man fick liksom tänka lite utanför ramarna för att det 
skulle blir bra. 

Det praktiska, att hänga upp vårt konstverk och liknande. 

Allt det tekniska som kan strula när man jobbar med foton och datorer. Det har varit 
intressant att arbeta med foton. 

Att Uallt U (!) tar längre tid än man tror. 

Våra projekt kunde visas i Vasaparken! 

Det var väldigt svårt att bara komma på hur vi skulle sätta upp verket på plats och hur det 
skulle se ut för åskådare. 

Att föra över idén man hade i början till konkreta konstverk.  Att faktiskt konstruera 
miniatyrtält av plaströr och tyger kändes…oväntat och annorlunda. 

--- 

Att lista ut hur det tekniska med utställningen skulle fungera. 

Något att tänka på nästa gång: för dig? För läraren? För konstnären? 

Ni får gärna vara tydligare…jag hade kunnat stå på mig lite mer i min grupp i början. 

Nästa gång borde jag nog använda loggboken mer. 
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Större anpassning till lektionstid ☺ 

Berätta att det kommer krävas mer tid än det hade annars så att eleverna förstår vad de ger 
sig in på. Konstnärsbesök är jättetrevliga men det kanske är bra om det dom pratar om har 
med projektet att göra så att man kan koppla ihop lektionerna. Lämna mer tid till 
konstverkstillverkningen så att man utvecklar verket så att det…ärs! Tro inte att alla är 
superengagerade bara för att man jobbar med konstverket , ibland gör man saker i skolan för 
att få betyg och inte för att det är kul. 

Att planera bättre, och att hålla den planeringen. 

--- 

Att projektet var alldeles för stort för antalet skol-timmar. 

Båda, konstnären och läraren. Jag vill träffa flera konstnärer.  De kan påverka och förbättra 
mina tankar. 

Nästa gång skulle jag nog använda mer av tiden till att planera och jobba med arbetet. 

För mig: Föra mer loggbok. Ibland fokusera mer på uppgiften. Var ibland lite för trött på 
morgonen. Sova mer!! 

--- 

--- 

LÄRAREN: 

Vad har varit bäst med arbetet? 

Att eleverna varit så positiva till projektet och nått så bra resultat. 

Gunillas engagemang och förhållningssätt gentemot elevernas idéer och arbeten. 

Vad kunde ha gjorts annorlunda? Bättre? 

Beställning av material var en onödigt seg process med tanke på den korta faktiska 
arbetstiden. 

Vilka utmaningar har varit mest intressant och oväntade för dig? 

Utomhusprojekt, skillnaden mellan de båda konstnärernas förhållningssätt. 

Något att tänka på nästa gång: 

Tidsåtgången. Fler kurser bör nog involveras som jag haft möjlighet att göra tidigare (i andra  
projekt med  konstnärer ,förf anm). Det ger större flexibilitet för alla. 
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KONSTNÄRER: 

Konstnär 1) 

Som konstnär kan man i ett sånt här sammanhang inte helt och hållet gå in i varje elev och 
deras personliga kreativa utveckling, såsom en lärare kanske kan göra över en längre tid (ett 
år?). Däremot kan man kanske bidra med punktmässig injektion av någon oväntat och 
kanske utmanande. Dessutom tänker jag att det är bra att få träffa och arbeta med 
yrkesverksamma kreativa människor, konstnärer men även närliggande utövare. Det 
konstnären ev. saknar i pedagogik, kan han/hon kompensera med att bidra med ett annat 
perspektiv, och aktuella och reella erfarenheter av vad yrket kan innebära. Kanske är längre 
tid med eleverna bra för att utveckla projekt tillsammans, medan kortare kurser kan vara bra 
för att ge eleverna nya infallsvinklar och referenser. Fler erfarenheter behövs för att jag ska 
kunna säga säkert om tiden är av avgörande betydelse för hur långt och djupt man kan gå i 
ett sånt här projekt (men jag tror det). 
 

Konstnär 2) 

Vad här varit bäst med arbetet? 

Kontakterna med eleverna. Deras kreativitet, deras oväntade idéer inspirerade och fick mig 
att känna att om människor bara ges tid och ett mål finns ingen gräns för det kreativa 
tänkandet. Även kontakten med bildläraren Annica Adsenius och projektledaren Ingrid Falk 
var mycket givande  

Vad kunde ha gjorts annorlunda? Bättre?  

Ingenting 

Vilka utmaningar har varit mest intressanta och oväntade för dig? 

Att försöka sätta mig in i elevernas begränsade kunskap om att medverka i en utställning 
som dessutom var utomhus och, i stark kyla, och utifrån detta ledsaga dem att hitta 
lösningar. Det oväntade eller det positiva var elevernas sätt att hantera denna situation och 
hur de löste problemen. De agerade mycket professionellt. 

Något att tänka på nästa gång: 

Mitt svar: Projektet utformade på absolut bästa sätt och kan stå som mall för kommande 
konstnärliga elevprojekt. Här finns inget 

Något att tillägga eller göra om. 

 Däremot vill jag att kommunen tänka på nästa gång verkligen tar till sig det positiva med att 
ha en konstkonsulent i Stockholm. 

 

Sammanställt av Ingrid Falk, Stockholm 2011-03-03 


