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Projektbanken riktar sig till hela grundskolan  
och består av fristående mallar och övningar som 
underlättar för dig som lärare att driva ett projekt 
tillsammans med din klass/grupp med elever. 

Ni väljer själva om ni vill arbeta efter grundstrukturen som består av fyra delar eller 

om ni vill plocka ut enskilda övningar/mallar. På nästa sida har vi förklarat vår tanke 

med varje del.

Översikt  
projektbanken
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Vad ska vi göra? 

Ni börjar med att bestämma vad det är ni ska genomföra för projekt. Det kan vara 
litet eller stort och pågå i några timmar eller under flera månader. Det kan vara ett 
återkommande projektet på skolan som t.ex. ett skoldisco, en temadag, en marknad, 
en insamlig eller ett välgörenhetsprojekt. Kanske kan det vara ett helt nytt projekt, 
som du som lärare vill arbeta med eller ett projekt som eleverna kommer på och vill 
driva eller varför inte ett Framtidsfröprojekt som t.ex. en radiodag eller ett  
bokprojekt.

Hur ska vi göra?

Planering är A och O. Ju mer tid och kraft man lägger på projektplaneringen desto 
lättare blir genomförandet. I projektplanen bör man på ett enkelt sätt kunna få en 
överblick av projektet, exempelvis hur ni ska arbeta och vad ni vill  uppnå. 
Projektplanen ska ses som ett levande dokument, vilket betyder att ni måste vara 
beredda på att göra justeringar allt eftersom arbetet fortskrider. 

Vi gör det!

Nu är det dags att genomföra allt som ni har planerat. Här är det viktigt att alla vet  
vad som förväntas så att ni gemensamt kan uppnå projektmålen. Den här delen är 
den som brukar ta längst tid i ett projektarbete. Det är viktigt att man ser till att  hålla 
tidsplanen eftersom flera arbetsuppgifter kan vara beroende av varandra och att 
man tar tag i de eventuella justeringarna av tidsplanen och arbetsuppgifter som kan 
dyka upp, både positiva och negativa för projektet.

Hur gick det?

Nu är det dags att sammanfatta ert projektarbete. Detta är bra att göra för då får 
man ett bra underlag inför nästa projektarbete, vad fungerade och vad behöver vi 
göra annorlunda till nästa gång osv. Att utvärdera vad som har gått bra och vad ska 
har gått mindre bra är en central del av att arbeta i projekt. Dels ur det egna  
perspektivet men även ur gruppens perspektiv. 




