
Utvärdering av skapande skola-
projekt 2016

Skola: Fjällbacka skola
Antal deltagande elever samt årskurs: 24 st åk 4-5
Medverkande pedagoger: Inga Norin, Katarina Schewenius-Lundin
Kontaktperson för denna utvärdering: Inga Norin

1. Vad tänkte vi?
Vi ville att eleverna skulle upptäcka och förstå att symbolspråk har funnits i alla tider och i 
alla länder och förmedla förståelsen för att vi föds med samma förmåga till uttryck, känslor 
och tänkande oavsett när var och hur. Att vårt kulturarv snarare bekräftar våra likheter än 
våra skillnader. Genom arbetet har skolans värdegrund varit en röd tråd. 
Vi valde att arbeta med ett material som var nytt för oss - sten !

2. Vad gjorde vi?
Eleverna fick tillsammans med Agneta resonera kring symbolspråk samt titta på bilder av 
olika symboler. Här visade Agneta ett bildspel med forntida symboler men också bilder på 
egna skulpturer och nutida symboler.
Utifrån vår skolas visionsord:
 SJÄLVFÖRTROENDE, NYFIKENHET, RESPEKT, EMPATI, ENGAGEMANG
fick eleverna välja en symbol och motivera hur den kunde hänga ihop med något av orden. 
De gjorde sedan en skiss av symbolen.
Vid nästa tillfälle arbetade eleverna i grupper tillsammans med Agneta. De överförde då 
skissen till stenen och fick sedan börja arbeta med själva stenarbetet. Agneta visade teknik 
och redskap.
Alla elever dokumenterade sitt arbete i sin Ipad. 

3. Hur blev det?
Barnen var engagerade i sitt arbete och tyckte det var roligt att arbeta i sten. De kunde även 
göra utvecklade förklaringar av val av symbol. De kunde även motivera hur det hängde ihop 
med våra ledord. De blev nöjda med sitt arbete och vi upplever att de 
har fått en större förståelse för symboler och vad de kan står för, och även att människor 
världen över använder och tolkar symboler.

4. Efter en kort introduktion av Agneta i färgsymbolik fick så eleverna också färglägga sina 
stentavlor. Alla stentavlorna har nu satts upp på ytterväggen till skolan och den 3 februari 
kommer det att vara en högtidlig invigning.

5. Hur skall vi gå vidare?
Arbeta vidare med samtalet kring symboler och hur de påverkar oss, hur vi människor kan 
tolka dem och vad det kan leda till.


