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10 lärare 
 

Allmänna synpunkter 

Vasaskolan 

 eleverna har vuxit under projekttiden och känner att de är delaktiga i samhällsbygget 

 eleverna var först nervösa idag men när de började prata med besökarna och när de insåg att 

de har kunskaper 

 projektet ett slags klister i klassrummet 

Polhemsskolan 

 bättre sammanhållning i gruppen 

 var förvånad över elevernas engagemang och kunskaper 

 stolt över mina elever 

 eleverna jätteglada när de redovisar 

 stolthet 

 är så stolt över den lediga stil eleverna visar och att de minglar runt och lyssnar på andra 

Borgarskolan 

 vi har lyft fram social hållbarhet 

 kul att så många elever dök upp här idag 

Vallbackskolan 

 känner mig stolt över mina elever 

 eleverna först osäkra men eleverna har visat glädje idag 

 svagare talare har synts och hörts 

 eleverna har växt under förmiddagen 

 vuxit när vuxna kommit förbi och lyssnat på dem 

 otroligt nyttigt för eleverna, de växer 

 bra att eleverna kommer i sammanhang som är på riktigt 

 fascinerande i ett annat sammanhang, att gå från nervositet till ett ledigt och lätt sätt vid 

presentation 

Frågor 

Övergripande 
1. Handlingserfarenheter?  

 Ja, självkänslan stärks när man märker att man klarar av det är väldigt stärkande. 



 Eleverna tvingades ta kontakt med externa personer, boka möten etc, vilket är ett led i 

handlingskompetensen. 

 Eleverna undrat hur man kan visualisera, genom lärares frågor har eleverna själva kommit 

fram till lösningar. 

 Viktigt att släppa in samhället. Det man gör i skolan är på riktigt. 

 Vid redovisning få in folk utifrån gör att läget blir skarpare. Man måste visa vad man kan. 

2. Motivation 

 när man presentera för andra då är det motiverande 

 en deadline är motiverande 

 det hade nog varit med att inkludera fler ämnen, men då måste man ha tid att 

samplanera, men det gynnar ju eleverna 

 projektet har bidragit att stärka banden bland eleverna, ökad elevnärvaro 

 måluppfyllelsen ökar vid ett ämnesövergripande arbetssätt, eleverna kan koncentrera 

sig, men man måste ha tid att planera ihop 

 bloggen varit jättebra, man har läst vad andra har gjort vilket har inspirerat 

 vi har använt bloggen som loggbok varje vecka 

3. Vilja att agera 

 inte än 

 frön har såtts 

 börjat tänka i de banorna 

 jag ser det väldigt tydligt, jag vet att två elever kommer att jobba med hållbarhetsfrågor i 

framtiden 

 medvetandet har ökat, man kan ge bra svar på frågor 

4. Delta i demokratiska processer 

 fått en början till insikt att man kan vara med och påverka, ökad medvetenhet 

 några ungdomar har gått med i politiska ungdomsförbund 

 man har jobbat i grupper, själva arbetssättet 

5. Har lärarnas kompetens ökat? 

 jättekul att få göra en bussresa i Gävle, innan man gör ett projekt om Gävle måste man ju 

lära känna hur Gävle är idag 

 studiebesök viktiga 

 nja, vi vet redan att det är viktigt, har nog inte utvecklats mer under projektet 

 några ämnen som t ex Bild hade gärna varit med 

6. Vad tar eleverna med sig? 

 självförtroende 

 elever i centrum, det stärker dem 

 det kommer att lämna ett stort avtryck 



 att ha fått berätta för vuxna, vågat berätta, jätteviktigt 

9. Hur smidigt har det gått? 

 relativt bra 

 bra med ramar, tydlig deadline 

 under resans gång, lätt att uppleva att man inte hinner med ett projekt utifrån, men tydligen 

har underlättats 

 kom väldigt många mail, skapade stress 

 frågan som eleverna skulle utveckla var oklar 

 skolkontoret har skött sig bra 

 svårt att komma igång, jag använde metoden Open Space  då såg man tydligt vilka 

områden som vi ville arbeta med 

 långdragen process, skapa tydligare teman som ger inspiration 

Framtiden 

13. Skulle ni rekommendera andra 

 ja absolut, även om vi nu ska dra ner 3% så klarar vi det 

 lite bortkastad energi att inte göra om det 

 intresset i andra klasser har ökat som också vill göra detta 

 stor och viktig grej att få hamna på högskolan 

 man kan göra det mindre stort och bara visa upp det i sin egen skola, det viktigaste är att få 

visa upp det 

16. Permanenta satsningen? 

 vi hoppas detta ska permanentas från Skolkontorets sida 

 ja 

 ett smart sätt att involvera en annan högstadieskola nästa år 

 inbjudan bör inte komma under värsta vårsatsningen, skicka ut inbjudan ett år i förväg 

 vore bra med lite pengar så att man skulle kunna fira med klassen strax innan rådslaget 
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