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Projektet Olympia – en utifrånbetraktelse 

Inledning  

Tundalsskolan ingår i Erasmusprojektet ”Olympia” som är ett samarbetsprojekt mellan tre skolor från 

Sverige, Liechtenstein och Tyskland. Sunnanå Utveckling (Suab) kontaktades av Monica Bygdemark, 

Tundalsskolans projektkoordinator och tillfrågades om att vara projektets ”Critical friend”. 

Bakgrunden till att vi i Suab kontaktades är att vi varit en samarbetspartner till Tundalsskolan under 

ett antal år kopplat till utveckling av medskapande lagarbete och medarbetarskap. Vi har känt en 

tydlig värdegrundskoppling mellan varandra och när jag tog del av projektidén och målbeskrivningen 

kändes det mycket naturligt och intressant att ta sig an uppdraget. Jag såg en chans att följa hur man 

under tre år arbetar medvetet med eleverna kring att träna förmågor som samarbete, självkänsla, 

självförtroende, aktsamhet om sig själv, andra och vår värld, målsättning och motivationsskapande. 

Projektidén bygger på att skapa förutsättningar för eleverna att träna på och utveckla dessa viktiga 

livskompetenser. Som tema för hela projektet har man valt Olympiska spelen och Paralympics och 

utifrån det skapat aktiviteter på hemmaplan och på projektträffar i syfte att träna på 

förmågorna/livskompetenserna. 

Monica kontaktade mig och jag bjöds in till en träff tillsammans med henne och skolans f d 

projektkoordinator, Stina Nilsson. Inför träffen hade jag tagit del av projektbeskrivningen och 

tillhörande dokumentation samt läst en artikel i magasinet Pedagog Västerbotten. Det gjorde mig 

mycket nyfiken på att få ta del av vad som gjorts och upplevts i projektet. Förmiddagen tillsammans 

med Monica och Stina blev en fantastisk upplevelse där de med stor inlevelse och engagemang 

berättade om bakgrund, syfte, mål och tillvägagångssätt. De gav bl.a. berörande exempel på hur 

enskilda elever gjort ofattbara språng i sin utveckling av självförtroende, självkänsla och 

ämneskunskap.  

Jag kommer nedan att göra en kort beskrivning av projektidén följt av tillvägagångssätt, effekter, 

styrkor och svagheter samt avslutningsvis en sammanfattning.  

Projektidé 

Huvudmålet med projektet är en hållbar implementering av värdena engagemang (commitment), 

ärlighet/rent spel (fairness) och medvetenhet (awareness). Projektet sker i samarbete med två andra 

skolor i Lichtenstein och Tyskland. Tre skolor med olika förutsättningar och kultur. Tundalsskolan är 

en kommunal medelstor skola, skolan i Tyskland är en stor kommunal skola och skolan i Lichtenstein 

en liten privat skola. Man vill med det internationella samarbetet bl.a. väcka elevernas nyfikenhet 

och lust att ”lära för livet, inte för skolan”.  Valet av tema är de olympiska spelen och paralympics. 

Med detta tema har man sett en mycket god möjlighet till utveckling och fostran i grundläggande 

värden, mål och handlingsorientering. Genom att omsätta det olympiska/paralympiska temat i 

upplevelser och undervisning förväntas det kunna leda till mentala, sociala och etiska impulser, 

upplevelser och erfarenheter användbara i livet som demokratisk medborgare. Förväntade positiva 

effekter: 

 Ökad medvetenheten om sin egen möjlighet att påverka.  

 Ökad insikt om det livslånga lärandet och att lära av såväl framgång som motgång.  

 Intresse för politiska system, politiska följder och det globala samhället väcks.  
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 Ökad medvetenhet om vikten av var och ens bidrag för ett hållbart samhälle. 

 Ökad medvetenhet om vikten av ett hälsosamt leverne.  

 Lust att engagera sig för unga människors sociala inkludering och välbefinnande. 

 Ökad självkänsla. 

 Ökat självförtroende. 

 Ökad insikt om och känsla kring att laget är större än jaget. 

Tillvägagångssätt 

Projektet har delats upp i tre delar utifrån huvudmålets värden, engagemang (commitment), 

ärlighet/rent spel (fairness) och medvetenhet (awareness). Under år ett, januari 2015 – juni 2015, var 

värdeordet medvetenhet (awareness) i fokus, år två, aug 2015 – juni 2016, ärlighet/rent spel 

(fairness) och år tre, engagemang (commitment). Dessa årsvisa teman har varit utgångsläget, men 

under arbetets gång har länkats samman och gått in i varandra. 

Inledningsvis hölls information till alla elever och föräldrar i åk 7 (läsåret 2014/15) och därefter fick 

man lämna in en intresseanmälan om att vara med i det treåriga projektet. Dessa elever har följt 

projektet alla tre åren dvs. åk 7, åk 8 och åk 9, där de befinner sig idag. Intresseanmälan ledde 

slutligen till en projektgrupp bestående av fjorton elever och sju lärare som deltagit fullt ut i 

projektet. Övriga elever och berörda lärare i den aktuella årskursen har varit engagerade i alla 

aktiviteter på hemmaplan. Dessutom har alla elever i åk 7-9 deltagit i vissa aktiviteter. Föräldrar och 

syskon har också delvis deltagit, framför allt i arrangemangen när samarbetsskolorna besökt 

Robertsfors. 

Partnerskolorna har hittills haft fem gemensamma möten och kommer att ha ett avslutande möte i 

maj, 2017. 

År 1, Medvetenhet (Awareness) 

Alla elever i åk 7 arbetade ämnesövergripande kring olympiska spelen ur ett idrottsligt, historiskt och 

politiskt perspektiv och det arrangerades ett mini-OS som friluftsdag för alla elever i åk 7.  

Tre av de projektdeltagande eleverna åkte tillsammans med två lärare till Liechtenstein och 

ungdoms-OS. Var och en av eleverna från den svenska och tyska skolan bodde hemma hos familjen 

till någon av eleverna på samarbetsskolan. Elever från de tre skolorna delades in i tvärgrupper och 

samarbetade med olika uppdrag, t.ex. arbeta med att ta bilder på olika känslor på de tävlande, hur 

de ser ut under tävlingen, när de vinner och förlorar, göra intervjuer med deltagare, tränare och 

andra funktionär, undersöka hur det fungerar bakom kulisserna och med sponsring. Grupparbetena 

sattes därefter ihop till en gemensam film som redovisades på hemskolan. 

År 2, Ärlighet/rent spel (Fairness) 

Under år två, dvs. när eleverna gick i åk 8, var fokus de paralympiska spelen. Eleverna har fått ökad 

kunskap kring olika funktionsnedsättningar och vilka möjligheter och hinder det kan innebära.  

I september åkte projektgruppen till samarbetsskolan i Rockenhausen, Tyskland. Denna gång var det 

fyra andra elever och två lärare som åkte. De besökte bl.a. Olympiska museet i Köln där man fick lära 

sig de olympiska grenarnas historia och testade Paralympics, bl.a. åka olika rullstolar på olika sätt. 
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Även denna gång samarbetade eleverna i tvärgrupper mellan skolorna. Eleverna bodde i värdfamiljer 

och gavs även denna gång inblick i en ny kultur och hur det är att bo och gå i skola i ett annat land.  

Alla elever i åk 8 arbetade ämnesövergripande kring paralympics, bl.a. en temaeftermiddag där man 

fick prova på övningar med olika funktionshinder, se filmen ”Min väg till olympiska spelen”, om olika 

Paralympics-deltagare och deras väg mot målet samt filmen ”Eddie the Eagle”, om backhopparen 

med begränsade förutsättningar. Filmerna följdes upp med diskussioner. Man arbetade också i 

klasserna med att sätta upp egna mål och arbeta mot dessa. Eleverna fick sedan på hemmaplan 

redovisa resan för klasserna. 

I maj var det Tundalsskolans tur att bjuda in samarbetsskolorna till Robertsfors. Personal, elever och 

föräldrar involverades i planering av ett mini-OS för där alla, inklusive föräldrar, syskon och de 

gästande eleverna och lärarna från samarbetsskolorna deltog. Under veckan samarbetade eleverna 

också kring målsättning och måluppfyllelse bl.a. genom att skapa s.k. moodboards. Utöver mini-OS 

planerades för värdfamiljskap och andra gemenskapande aktiviteter.  

År 3, engagemang (commitment)  

Detta sista projektår startade med en kick-off för hela högstadiet där Hanna Marklund, fd 

fotbollsspelare, föreläste för hela högstadiet om målsättning, motivation, självkänsla, att hantera 

med- och motgång, att tänja sina gränser och gå utanför sin egen trygghetszon.  

Därefter åkte projektgruppen (7 elever och fyra lärare) än en gång till samarbetsskolan i 

Rockenhausen, Tyskland. De fick bl.a. pröva på olika typer av idrotter och träffa den tvåfaldiga OS-

medaljören i bancykling, Miriam Welte. Eleverna fick förbereda intervju med Miriam och chans att 

samtala med henne om politik och idrott samt om att sätta mål och planera vägen till mål.  

Efter resan fick eleverna som rest berätta för sina respektive klasser om resan. Tredje projektåret 

kommer fortsättningsvis att handla om jämställdhet, t.ex. skillnader mellan länder, manligt-kvinnligt 

genom tiderna samt tillkomsten av nya discipliner i de olympiska spelen. Det kommer också att 

fokusera på etik och moral, t.ex. att vara en bra lagkamrat i såväl medgång som motgång, rent spel, 

sätta mål och uppnå dem, föredömen och konkurrens på gott och ont. Samt att de kommer att 

arbeta med biografier av olika olympiska idrottare och politiska ställningstaganden i samband med 

OS. 

I maj kommer personal och elever på skolan i Liechtenstein att arrangera det avslutande 

projektmötet med samarbetsskolorna. 

Effekter 

Tack vare det stora engagemanget hos rektor och lärarna i projektgruppen tillsammans med övriga 

berörda lärare samt tydliga målformuleringar och handlingsplaner, har de förväntade effekterna i 

hög grad uppnåtts bland de deltagande eleverna. Jag vill särskilt lyfta fram vikten av det driv och 

engagemang som hela gruppen bidragit med. Det behövs någon som håller i alla trådar och oavsett 

läget förhåller sig konstruktiv, kreativ och lösningsinriktad. Det krävs mycket hårt jobb och det finns 

säkert stunder när känslan av hopplöshet infinner sig. Där ser jag koordinatorn som den 

sammanhållande länken med sin målmedvetenhet och hängivenhet. Det gemensamma arbetet i hela 

projektgruppen och stöd från rektor har lett till stora framgångar i projektet. Arbetet i projektet har 
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gett synergieffekter på så sätt att de involverade pedagogerna svetsats samman och även 

samarbetat på andra plan. Det har varit en stor variation av aktiviteter som t.ex. bidragit till att alla 

elever tagit initiativ utanför sin egen trygghetszon och därmed stärkt självkänsla och självförtroende. 

Några av eleverna har särskilt utmanats i sina språkkunskaper och höjt sina betyg i engelska och 

tyska. Elever, syskon och föräldrar har stiftat bekantskap med nya människor och kulturer och 

berikats med nya vänner och erfarenheter och de har fått en möjlighet att växa tillsammans med 

andra.  

Här följer röster från några av projektets deltagare utifrån frågeställningen ”Vilka effekter och 

lärdomar har projektet bidragit till?” 

Projektledningsgruppen: 

 Vi kan se ökad självkänsla och ökat självförtroende, framförallt hos de elever som tagit del av 
resorna till samarbetsskolorna, men även hos övriga elever, tack vare att de blivit involverade 
i projektets teman och varit delaktiga i mottagandet när deltagarna från samarbetsskolorna 
besökt Tundalsskolan. Två konkreta exempel: En elev som ville hoppa av för att hon inte 
vågade resa, övervann sin rädsla och åkte och var väldigt stolt efteråt.  En annan elev, som på 
skolan aldrig sagt något i stor grupp, började plötsligt ställa frågor till en av de tyska lärarna - 
på tyska! 

 Det har gett lärdomar om världen utanför Robertsfors på ett vardagsnära sätt. Upptäckt att 
det finns olikheter men också mycket likheter. 

 Eleverna tränar under hela tredje projektåret, på att sätta mål och jobba mot mål och det har 
varit en positiv spridningseffekt från deltagande elever till alla övriga elever. Personalgruppen 
kan tillsammans lotsa eleverna mot målen tack vare samsyn.  

 Ord som ”jag kan inte” och ”det går inte” har liksom ebbat ut… 

 Vi utvecklar vårt lagarbete på skolan. Vi har en gemensam grund som skapar meningsfullhet.  

 Föräldrar och familjer har engagerat sig när samarbetsskolorna kommit på besök, deltagit i 
övningar och varit värdfamiljer. 

 Elever som upplevts vara utanför har tack vare projektet kommit in i gruppen på ett bra sätt. 

 Ger positiv bild på skolan, det sprids positiva rykten och vi får önskemål om att projektet ska 
fortsätta. 

 Fortsatt kontakt mellan eleverna på samarbetsskolorna. 

 Lärt känna varandra lärare emellan, varit hem till varandra, det har bidragit till djupare 
kontakt. Vi har våra hem istället för restauranger! Det har bidragit till närmare relationer och 
god sammanhållning med hela familjerna involverade. 

 Kick i språk, engelska och tyska, både elever och lärare, eleverna har upptäckt att man är 
duktigare än man trott!  

 Under temat ”Paralympics” fick de pröva på ovana saker, träna på att vara i centrum, blotta 
sig, våga misslyckas och uppleva att andra var stöttande. 

 Under besöken från samarbetsskolorna umgicks alla elever i stora grupper. Det var ett härligt 
inslag ute på samhället och skapade stor gemenskap.  

 Projektet har bidragit till positiva minnen och sått frön som kommer att växa och gro för 
livet. 

 
Fem elever som deltagit och varit på besök hos samarbetsskola: 

 Har fått flyt och självförtroende i engelska. 

 Har blivit modigare, vågar prata med främlingar. 

 Fick upptäcka hur andra hade det, annorlunda boende och mat, t.ex. vara med om en 
skördefest.  
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 När de kom hit, när man var på hemmaplan, så vågade man ännu mer, tyckte en elev, en 
annan tyckte att det var lättare att vara borta, där var man tvungen att klara sig själv så tog 
man för sig. 

 Vågat åka till annat land, kommer att våga igen. 

 Varit värdfamilj och fått chans att visa hur vi har det, de från Lichtenstein tyckte t.ex. att det 
var ovanligt att så många har djur här och att det var så billigt.  

 Har varit bra teman, olika för varje år, känslor, kropp och själ, det har varit passande. 

 Råd till lärarna är att de ska fortsätta att samarbeta med andra skolor, det är jätteroligt, 
lärorikt och minne för livet. Hoppas de kommer att jobba med alla nya sjuor. 

 Det har gett viktiga saker för livet, t.ex. mod att våga göra saker man inte vet om man kan.  
 
Lärare som tidigare varit med i projektgrupp och nu undervisar deltagande elever:   

 För eleverna ser jag bara fördelar. De som varit på resa har mognat, sett och upptäckt en 
värld utanför Robertsfors som ger referenser i livet. Jag kan bl.a. höra de prata om att det 
faktiskt är en hel del som är bra här hemma jämfört med där de varit på besök. Generellt sett 
ser jag främst att killarna vuxit med uppgiften, de har varit lite rädda för förändringar från 
början, men har vuxit med uppgiften och mognat som personer. 

 Alla på skolan har blivit involverade, projektgruppen har gett oss olika uppgifter utifrån 
aktuellt tema i projektet och de har informerat och delgett oss andra på ett jättebra sätt. 

 Alla har varit engagerade och deltagit i aktiviteter när samarbetsskolorna varit på besök. 

 Vi har varit involverade i projekt i många år, det har skapat en positiv anda i huset. 

 Projektet har gett ringar på vattnet ute i samhället också genom artiklar i tidningen och det 
pratas om det. 

 
Lärare som är mentor för deltagande klass: 

 Baserat en del av min undervisning i engelska på projektet, Eddie the Eagle. Kopplat samman 
med arbete kring hjältar, någon att se upp till, att arbeta mot mål. Föreläsning med Hanna 
Marklund har också bidragit och vi har sett en röd tråd ämnesövergripande. 

 Kul att arbeta med något gemensamt som skolan börjat göra mer och mer. Bra med ökat 
kollegialt lärande. 

 Bra för eleverna om vi kan fortsätta med samarbetsprojekt. Det är utvecklande att åka och 
besöka andra skolor i andra länder, komma tillbaka och presentera och berätta för övriga i 
klassen om upplevelser och erfarenheter. Hoppas och tror att det har lyft självförtroende och 
självkänsla hos elever. 

 
Elev som deltog vid resan till Lichtenstein: 

 Testat på och sett hur det är på andra ställen, i andra skolor. Stora skillnader på t.ex. raster 
och klassrum, de hade en enda rast på f m, lunch och en enda rast på e m och ett enda 
klassrum. 

 Lärt mig att inte vara blyg, det är bara att fråga folk! 

 Upptäckt att man är rätt bra på engelska! Det har gjort det lättare med engelska när man 
kommit hem, har fått mer flyt. 

 Det vore bra om projekt med andra skolor fortsätter. 
 
Elev som deltog vid resan till Tyskland: 

 Engelska, lärt sig använda den på annat sätt än i klassrummet.  

 Vågar tro på mig själv och vågar göra saker även om jag känner mig lite osäker. Var 
jättenervös innan resan, rädd att inte kunna prata engelska så bra men upptäckte att jag var 
ganska bra. Det var kul och det gick jättebra att vara där! 

 Träffat nya människor. Fått se hur det är att gå i skola i Tyskland. På dagarna umgicks vi med 
varandra, var vi på utflykter och badade, yoga, spelade lazer doom. 
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 Varit värdfamilj, det var kul. Men lite svårt, hon som bodde hos mig sa inte så mycket men 
det gick bra. Har upptäckt att jag är rätt bra på engelska. 

 Nu arbetar vi med att sätta mål och delmål. Det är svårt men bra att träna på. 
 
Förälder till elev som var med på resan till Lichtenstein:  

 Fantastiskt lärorikt för min dotter. Att få åka iväg, bo i en helt okänd familj, möta annan 
kultur, se hur andra har det.  

 Ha en inneboende, jättegivande för hela vår familj. Träna på språk och hitta på saker 
tillsammans. Vår inneboende ville så gärna se en älg! Vi åkte runt länge och till slut fick vi se 
två! 

 Gruppen som tog emot eleverna från samarbetsskolan var otroligt duktiga på att ta hand om 
kompisarna och styra upp alla aktiviteter. Stor gemenskap, det blev som en stor familj.  

 Lärande för livet, att resa iväg helt själv, lärt sig uppskatta det vi har här och se hur andra har 
det. Hon har växt jättemycket. Tagit många initiativ för att ta hand om de som hälsade på och 
planerat aktiviteter tillsammans med andra. Det har varit oerhört lärorikt. 

 Samplanering med andra familjer, gemenskapande.  

 Projektet sprider goda exempel runt om i hela samhället. 

 Hoppas de kan fortsätta med projekt på skolan, det är oerhört givande. Skulle jag få frågan 
igen om att ta emot inneboende skulle jag tacka ja direkt.  

 
Ännu en förälder till elev som var med på resan till Lichtenstein: 

 Sammanhållningen bland ungdomarna, särskilt de som varit med på resorna och varit 
värdfamiljer, har varit fantastisk.  

 Efter veckan som han var borta var det en helt annan kille som kom hem, i positiv riktning! 
Han har vuxit jättemycket som person. Klarat av att bo i en helt okänd familj. Blivit 
positivare, gladare, modigare, tror mycket mer på sig själv. 

 Ungdomarna har planerat aktiviteter, varit hemma hos varandra, umgåtts och lärt känna 
varandra både inom Tundalsgruppen och tillsammans med de elever som kom från 
samarbetsskolorna. Jag blev mycket överraskad över elevernas initiativförmåga! 

 Hoppas verkligen att skolan driver projekt vidare på detta sätt.  
 
Skolans rektor: 
Jag är imponerad över det arbete, engagemang och planering som läggs ned på projektet. Jag kan se 
att det ger positiva effekter för de som deltar i projektledningsgruppen och de elever som är 
deltagande och medverkar på resorna och dess föräldrar. Själva projektidén är fantastisk och jag 
skulle verkligen vilja att fler kunde se och uppleva värdet av den. Det som oroar mig är att det är för 
få som ser och förstår den genomtänkta idén och värdet av den, både bland personal, elever och 
föräldrar. Jag har t.ex. blivit ifrågasatt av föräldrar om varför vi inte arbetar med normer och värden 
och det gör mig besviken då hela projektidén bygger på det. 
 
Jag tycker verkligen att det är viktigt med internationalisering och vi har fantastiska erfarenheter och 
kunskaper på vår skola som vi ska ta tillvara. Men vi behöver öka spridningseffekten, både inom 
skolan och ut mot föräldrar och samhället. Hur kan vi komma åt ”wow”-faktorn för alla?  
 
Arbetet med projektet tar mycket tid och kraft och ger mycket tillbaka till de som är mest aktivt 
deltagande, men jag vill att det ska ge mycket tillbaka till alla elever, all personal och föräldrar.  
Tyvärr kan jag idag se att en resa till en samarbetsskola kräver mycket resurser och vikarier och det 
påverkar många elever som är kvar på skolan negativt. Vi behöver synliggöra och tydliggöra 
projektets syfte, mål, aktiviteter och effekter så att alla kan se och uppleva värdena av det och tycka 
att det är värt den satsning det kräver, även om det kortsiktigt kan vara negativt för viss personal och 
elever. 
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Jag vill absolut att våra internationella projekt fortsätter men under förutsättning att vi kan öka 
spridningseffekten och säkerställa värdet av det för alla på skolan och även utanför i vårt 
närsamhälle.  
 
Styrkor  

Tundalsskolans projektgrupp har, med rektor Anna-Lena Göttfert och projektkoordinator Monica 

Bygdemark i spetsen, skapat ett fantastiskt driv på Tundalsskolan. Tidigare projektkoordinator, Stina 

Nilsson och dåvarande rektor, startade år 2002 upp det internationella samarbetet med Tyskland och 

Lichtenstein och sedan dess har samarbetet pågått i olika typer av projekt. Det har bidragit till att 

Tundalsskolan utvecklat framgångsfaktorer för projektarbete och det har vuxit fram en stark kultur 

kring gott samarbete och god laganda på hela skolan. Projektgruppen har utvecklat goda relationer 

med samarbetsskolornas projektgrupper vilket också är en styrka och framgångsfaktor. Tydlig 

dokumentation med målbeskrivning, handlingsplan och kontinuerlig uppföljning under projektets 

gång gör det enkelt att följa projektet som helhet och följa upp effekter på individnivå. 

Svagheter 

Det jag betraktar som svagheter betyder inte nödvändigtvis svagheter i projektarbetet, utan mera 

frågor och funderingar, som man kan ha i åtanke under resterande arbetet och för framtiden: 

1. Eventuellt merarbete för lärarna, viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet hålls aktivt.  

2. Dokumentationen, viktigt att fortsätta med enkel och lättillgänglig dokumentation så att man 

kan ta vara på erfarenheter och lärdomar och vidareutveckla skolans värdegrund och ett 

internationellt samarbete.   

3. En utmaning att hålla engagemang vid liv. Hur säkerställa att ett internationellt samarbete 

fortsätter? 

4. Två av skolorna har tyska som modersmål vilket gör att det lätt händer att man väljer tyska 

när majoriteten förstår. En fördel i framtiden kan vara att samarbetsskolorna har olika 

modersmål.  

5. Projektets spridningseffekter skulle kunna öka. Det finns potential för att all personal och alla 

elever och föräldrar på skolan i högre grad skulle kunna se och uppleva värdet av 

projektidén. Samt en spridning i närsamhället genom medveten marknadsföring.  

 

Sammanfattning  

Jag blev redan under inläsningen av projektet mycket imponerad av projektets omfattning och 

engagemanget som lagts ned. Det är intressant att tre skolor med så olika kultur och 

levnadsförhållanden kunnat enas om målsättningarna livslångt lärande, intresse för politiska system 

och politiska följder, globalt samhälle och hållbarhet. Samt att med detta integrera ett hälsosamt 

leverne och att arbeta för unga människors sociala inkludering och välbefinnande. 

 

När jag fick möjlighet att träffa och samtala med Monica och Stina imponerades jag av hur de, 

tillsammans med samarbetsskolornas projektgrupper, lyckats omsätta målen i konkreta aktiviteter. 

Jag fick ta del av elevernas arbeten och resultat och blev mycket berörd över hur aktiviteterna i hög 

grad bidragit till de önskvärda effekterna hos eleverna. Under temat olympiska spel/paralympics 
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finns så många värden att arbeta med som kan bidra till människors goda medborgarskap. I Olympia-

projektet ser jag en framgångsfaktor i att de under varje projektår fokuserat på ett enda värdeord 

kopplat till temat. Det ger en tydlighet och stringens i valet av aktiviteter som går att följa upp och 

utvärdera på individnivå på ett framgångsrikt sätt.  

 

Projektgruppens resor till samarbetsskolorna är ett givet mervärde för de elever som ingått i 

projektgruppen. En positiv utmaning på så många plan, boende i en okänd familj med annat språk 

och annan kultur, samarbete med elever med annat modersmål, förbereda och genomföra intervjuer 

på engelska under vissa teman, sammanställa material skriftligt och som film, redovisa för 

klasskamrater. Lägg därtill skolans planering och genomförande av projektträffar i Robertsfors, 

inklusive föräldrars och syskon involverande som värdfamiljer och aktiviteter där alla kan delta. Det 

finns så ofattbart många lärtillfällen i projektet och effekterna hos varje individ återfinns i punktlistan 

under rubriken ”Projektidé”, inledningsvis i rapporten. 

Tundalsskolans personal, samt elever och berörda föräldrar och syskon, har en stor skatt av 

erfarenhet och kompetens kring hur man driver ett internationellt samarbetsprojekt på ett 

framgångsrikt sätt. Jag hoppas att det lever vidare hos dem själva och att det sprids vidare. 

Utmaningen framåt blir att säkerställa att all personal och alla elever på skolan får ta del av, se och 

uppleva de positiva effekterna. Skapa en marknadsföring som bidrar till ”wow”-effekter för alla på 

skolan och även i närsamhället. 

 

 

 


