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Resultat 5 - FORMULÄRSAMLING 

1. FORMULÄR FÖR AKRIVITETER- HUR AKTIVITETERNA ÄR BESKRIVNA OCH 

STRUKTURERADE I RAPPORT 2 
Aktiviteterna är sammanställda enligt ett system som även används i Lärarhandledningen. 

<språk> < TITEL> 
 

Bild < nummer> 

och länkar till 

Ljud- och bildfiler 

<Bildtext > 

<Kopiera raden ovan för varje bild i historien.> 

Ålder: <från>-<till> 

<id> <TITEL> 

METAKOMPETENSER  
<definierar kompetenser som, enligt META-projektet, gör att barn och 
ungdomar kan dra nytta av interkulturell utbildning genom konst.> 

NYCKELORD  
 <en sammanfattning av aktivitetens innehåll och syfte.> 

MÅL  
<förväntad effekt av aktiviteten.>  

TID  
<en uppskattning av den tid som aktiviteten tar i anspråk (beror också på 
gruppstorlek och åldersgrupp).> 

MATERIAL  
<en lista på material och resurser som aktiviteten kräver.> 

ARBETSGÅNG  
<stegvisa instruktioner för att genomföra aktiviteten.> 
1.... 

EXTRA UTRYMME  
<antyder att aktiviteten kan behöva just extra utrymme.> 

FRÅGOR FÖR REFLEKTION  
<förslag på frågor som hjälper barn och elever att dels förstå syftet med 
verksamheten och dels reflektera över sina egna insatser.> 
1.... 

VAR ÄR AKTIVITETEN HÄMTAD?  

<inspirationskälla för den aktivitet som beskrivs.> 
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3. FORMULÄR FÖR FALLSTUDIER  I RAPPORT 4   

<Titel> 

<Kort introduktion (max 50-60 ord)> 

Projekt Partner  

Pilotskola  
Plats  
Datum  
Konstform  

Lärare och artister som 

varit delaktiga i 

pilotarbetet 

 

Elevernas ålder  
Antal elever  
Antal timmar  
Hjälpmedel  

 

Skola: <skola> 

Tidigare erfarenheter: < Tidigare erfarenheter> 

Förkunskaper: < Förkunskaper> 

ARBETSGÅNG 
1… 

RESULTAT 
Genom denna övning har eleverna… 

1… 

OBSERVATIONER 
Anteckningar baserade på intervjuer med elever och lärare. 

 <ELEVREFLEKTIONER> 

 <LÄRARREFLEKTIONER> 

UPPTÄCKTER OCH SLUTSATSER 
<huvudsakliga upptäckter och slutsatser> 

LÄNKAR till filmer, bilder, lärarhandledningar och annat material. 
<länklista> 


