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Sammanfattning

Projektundersökningen går ut på att få ungdomar att kommunicera på ett kreativt sätt. Detta 
genom att utforma ett skolmagasin där ungdomarna har en möjlighet att skriva och utveckla 
olika texter. Texterna kan vara informativa, berättande eller upplevelsebaserade, för ma-
gasinets innehåll. Sytet med projektet är att få ungdomarna att berätta om sina upplevelser 
genom att skriva om känslor och intressen, genom att undersöka olika ämnen som intresser-
ar ungdomarna och genom att skapa olika typer av design. Ungdomarnas omgivning får en 
uppfattning om vad som händer i deras vardag och övriga liv.

Projekt utfördes i Ektorpskolan med årskurs åtta. Författaren medverkade vid olika tillfällen 
genom workshops. Där gavs tillfälle för utveckling av själva magasinet. Eleverna arbetade i 
grupper där de valde ett tema som de var intresserade av att utveckla. Deras uppdrag var att 
slutföra hela processen med hjälp av författarens stöd. Författarens uppgit var att samman-
ställa informationen för skolmagasinet eter elevernas beslut av form, färg, stil och känsla. 
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1.- Inledning

Idén om att få ungdomarna att kommunicera, kom till eter ett samtal med författarens son 
där han berättade olika händelser som pågick under skoltiden. Eter samtalet insåg förfat-
taren att det inns ett behov av en bra kommunikation mellan eleverna och de vuxna som 
tillhör deras vardag eller umgänge. Med hjälp av dessa tankar framställdes viktiga frågor 
som: Hur kan ungdomarna kommunicera med omgivningen? Hur kan design hjälpa hög-
stadiets elever att vilja kommunicera på ett kreativt sätt? Hur kan ungdomar kommunicera 
på ett kreativt sätt?. Författaren ville hitta ett medium som skulle intressera ungdomarna 
att samarbeta. Under tiden gick författaren igenom ett ämne på universitetet som kallades 
Tidskritsproduktion och design TNGD09. Kursen går ut på att sammanställa, utveckla un-
dersöka hur ett tidskrit framställs i sin helhet. Då kom idén om att utveckla ett skolmagasin 
med eleverna, där alla ungdomar som ville kunde vara med.

Magasinet kan ge ungdomarna en möjlighet kommunicera på ett kreativt sätt utan att känna 
sig pressade att visa vad de känner, tycker och tänker. Ungdomarna kan fritt välja vad de vill 
skriva om. Med all frihet kan de använda sig av bilder, berättelser, graik, som hjälper till att 
utveckla vad de vill visa för sin omgivning. 

Projektidén ger ungdomarna en möjlighet att förvandla sin upplevelse och nyikenhet till 
något roligt och kreativt. Samtidigt kan ungdomarnas omgivning som vänner, föräldrar 
och lärare få en inblick i vad deras intressen är. Varför välja att göra ett analogt magasin där 
teknologin ger möjligheten att göra den viral? Det är för att få ungdomarna att komma ifrån 
teknologi, där deras liv hänger på internet och sociala medier. Magasinet ska vara något 
som de kan titta i, läsa, hålla i och få en ny upplevelse med tidningar, magasin och böcker.  

1.1 Problembeskrivning

En dag kom författarens femtonåriga son hem, väldigt upprörd över en grupp i klassen. Han 
berättade att ungdomarna som tillhör denna grupp är väldigt nedvärderande och elaka mot 
alla är av utländskt ursprung. Författaren kontaktade sonens lärare och frågade ifall hon 
visste vad som pågick i klassrummet? Då berättade författaren vad hon ick reda på genom 
samtalet med sin son. Läraren svarade att hon inte hade någon aning om att det fanns såda-
na problem mellan eleverna. Med framförd information uppfattades att ungdomarna inte 
berättar eller visar vad de upplever i sin vardag. Det framgår också att vuxna som lever i un-
gdomarnas omgivning inte har så mycket kunskap om vad deras barn upplever i sin vardag. 

Att vara ungdom är inte alltid lätt, det är en svår period i en människans liv där hormoner-
na träder fram. Allt är känslosamt och jobbigt. Detta gör att ungdomarna saknar kommu-
nikation med sin omgivning. Allt detta beror på att ungdomarna går igenom en utveckling i 
deras kroppar som förbereder dem till deras framtida liv som vuxen.   
Vuxna är väldigt upptagna med jobb där de får lite tid över för sina ungdomar. De får ingen 
uppfattning om vad ungdomarna upplever, känner, tycker och tänker. Detta kan göra att 
ungdomarna drar sig ifrån kontakten med den vuxna världen.
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1.2. Syfte

Sytet går ut på att få ungdomarna att kommunicera med sin omgivning på ett kreativ sätt 
genom en skolmagasine.

1.3. Avgränsningar

Undersökningen är inriktad på ungdomar som går i högstadiet från sjunde klass till nionde 
klass. I detta fall använder författaren årskurs åtta för att genomföra undersökningen.

2.- Referensram

2.1. Ungdomar

Historiskt har tonårsålder uppfattats som en övergång från barndom till vuxen. Den kan 
involvera studier, jobb, träning m.m. Förändringar hos en ungdom kan relateras till tidigare 
erfarenheter och till vuxna runt omkring. Ungdomarna har nu för tiden mer tid att njuta 
och en möjlighet att bestämma mer själva än vad tidigare generationer hade. Med denna 
frihet utvecklas mer risker för att göra misstag som ibland kan leda till allvarliga konsekven-
ser. (Gross. 2007).        

Ungdomar strävar eter att ha bra relationer med familjemedlemmar samt att de har behov 
av att själv bestämma och visar ett ökat identitetsbehov. Ungdomsperioden är när vänner 
och jämlika åldersrelationer är av stort inlytande för utvecklingen i deras liv. Under utveck-
lingen av relationer framförs en förmåga av att ha relationer, där ungdomarna ser och tycker 
utifrån andras perspektiv än sitt eget. I början av ungdomsåren är deras identitet inte färdig 
och är fortfarande beroende av andras åsikter och värderingar. Det är bevisat att ungdo-
marnas personlighet inte utvecklas eter föräldrarnas inlytande, istället formas den eter 
jämnåriga. Det som föräldrar lär hemma stannar i hemmet, ungdomarna lär sig av varandra 
i en grupprocess där de föredrar vissa grupper framför andra.

Ungdomar som har hat relationer till sina föräldrar präglade av tillit, har hat nära rela-
tioner under ungdomstiden. Relationer som har kännetecknats som ängsliga, ambivalenta 
eller likgiltighet kan vara en modell för senare relationer. För ungdomarna är det viktigt att 
ha vänner som de litar på, där lojalitet och intimitet är en viktig del i deras uppfattning för 
att kunna ha en vänskap. När de utvecklar denna intima känslomässiga relation mognar ett 
emotionellt band där de visar omsorg för den andre. I första delen av tonårsperioden kny-
ter de band till samma kön, i senare delen börjar de utveckla relationer till motsatt kön och 
påbörjar en förhållande. ( Erling och Hwang, 2001).

De lesta ungdomar går igenom övergångsåldern utan alltför stora problem. De lesta är väl 
anpassade och nöjda till sin tillvaro. Men det inns ungdomar som inte har det så bra i livet 
där de känner att de är främlingar inför samhället de föddes i och de värderingar som de 
står för. I dessa situationer kan inträfa psykiska djupgående problem, andra blir narkoti-
kamissbrukare eller blir kriminella.
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Det inns ungdomar som upplever sin situation så svår att de inte vill leva längre. Alla dessa 
upplevelser kan vara konsekvenser eter upplevelser eller uppväxt med sin omgivning.  
(Evenshaug och Hallen, 2011).

Eriksons psykosociala teori går igenom i ett tidigt stadie av en vuxen person, där personen 
utvecklar den sociala kompetensen med andra utan att förlora sin egen identitet i processen. 
Den utvecklingen är ett steg mot vuxenlivet. Det betyder också att genom att lära känna sig 
själv, ges en möjlighet för att lära känna andra och utveckla en vänskap eller en kärleksrela-
tion.
 
Det inns många omständigheter som kan påverka vuxen utvecklingen och det kan vara 
eter ras, kultur och social klass. Utvecklingen till en fullständigt vuxen kan vara individuellt 
eter livserfarenhet, upplevelser som sker i tidigare stadiet av livet etersom att ungdomar 
har ingen inblick för konsekvenser. Ett täcke till en vuxen mognad är att ha hänsyn till vad 
andra känner och tänker på hur de beter sig för att inte såra andra. (Gross. 2007)

2.1.1 Ungdoms hjärnutveckling

Tonåringens hjärna utveckling sker hela tiden, från vi är barn till vuxna. Förändringarna 
som sker i hjärnan kan ge ett resultat för en komplex fungerande i framtiden. Skillnaden 
mellan en vuxen hjärna och en tonårings hjärna är att frontalloberna går igenom en stark 
förändring. Dessa förändringar kan ge en känsla om att tonåringar är ibland bortkopplade 
eller att de kan ha förlorat självkontroll. När som den delen av hjärnan har mognat kan vari-
era mellan 25–30 års ålder. 

När denna mognad sker i hjärnan inns det en utveckling till planering, vara uppmärksam, 
koncentrerad, utvecklar samvete och empati mot andra. Att göra saker för andra utan att 
förvänta något tillbaka blir mer som en självklarhet. Frontallobsområdet styr hur vi han-
terar svåra situationer som konlikter och problemlösning. Den hjälper att sortera all up-
pmärksamhet av ljud och syn, vad vi känner och vad kroppen visar eller förmedlar oss. 

Den kan också ha volymmässigt skillnad mellan en vuxen och en ungdoms hjärna, men 
den allra sista delen i hjärnan som utvecklas är den som är kallad för VD. Den delen har 
förmågan att planera, prioritera, organisera tankar, stoppa impulser. Den kan uppfatta 
konsekvenser och handlingar. Etersom att tonåringar inte har hjärnan färdigutvecklad har 
de en oerhörd riskbenägenhet. Det betyder att VD-delen inns, men inte riktigt utvecklad. 
En annan del som styr tonåringar känslomässigt och gör att tänkandet kan bli känslomässigt 
med bristande verklighetsuppfattning är amygdalin. Den delen av hjärnan används innan 
hjärnan kommer till frontallobsområdets mognad. ( Kimber och Molgaard, 2009).
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2.2 Ungdomarnas kommunikation och relation med vuxen

världen 

Tonåringarnas sätt att kommunicera från ett positivt perspektiv, är när de börjar uppfatta 
saker som de inte kunde göra innan, som att följa vuxensamtal. Nackdelen är att tonåringar 
har ett behov av egen tid. I den perioden betyder det att de inte delar med sig vad de tycker 
och tänker. ( Kimber och Molgaard, 2009).

Personlig och social identitet är två olika saker som kan påverka ungdomarnas sätt att 
tänka. Den personliga identiteten är den som utvecklas genom inlärning av de tidiga åren 
från sina föräldrar, samt självkännedom som person under utvecklingen, där de vet vad de 
gillar och står för. Den sociala personligheten är mer anpassad eter kultur och hur ungdo-
marna refererar till en grupp i samhället. Men den sociala kan inte påverka den personliga 
identiteten som stöds med en tidig inlärning av principer, vanor och uppfostran.

Från den individuella identitetens ståndpunkter påminner begreppet social identitet om att 
vara en människa, är att vara social och att det vanliga är att uppfatta sig själv i relation till 
grupper som ungdomarna själva ser självdeinierande. (Moshman, 2012)

2.3 Ungdomarnas socialisation med vuxna

Primär socialisation för en individ sker inom familjen och en sekundär socialisation som 
bygger vidare på den primära sker i arbetsliv, där betydelse inns av den första uppväxten i 
familjen. Den lägger till grund för utvecklingen som sker när produktionslivet träder in. I 
den sekundära socialisationen måste människan gå in i andra villkor än den familjära, som 
utvecklades under barndomen, ungdom och utbildningstiden. 

Barn har helt fritt spel etersom de står utanför arbetslivet. Arbetet styrs av tekniska, ab-
strakta regler, inga mänskliga behov och umgängesformer. Där den primära socialisationen 
indirekt styrs av arbetslivet, etersom att föräldrar tar med sig hem normer, attityder, han-
dlingsätt från jobbet. Det går inte att särskilja illusionen av att familjelivet ligger utanför 
produktionslivets kontroll. Det betyder att den primära samt den sekundära socialisationen 
är djupt involverade med varandra och kan inte skiljas åt. ( Jelang, 2013)

2.4 Betydelse av kreativt uttryck för ungdomarnas självkänsla 

Kreativitet och skapandet kan uttryckas på olika sätt. När barn blir kreativa framförs det 
bland annat genom lekar, ritningar och skapandet. Barn som har drabbats av någon sorts 
psykisk trauma eller blev utsatta för negativa känslomässiga upplevelser, kan ha en förmåga 
att förlora den kreativa delen som människan föds med. Att vara kreativ genom handgjorda 
bilder kan bidra till ett tydligt språk, där den som skapar kan uttrycka sig fritt.
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Konstnärliga uttryck bygger generellt sätt på återbrytande av upplevelser, inre bilder och 
känslor. Återskapande behöver ta ler sinnen i anspråk och det konstnärliga skapandet akti-
verar per automatik lera av våra sinnen. (Hogborg. Jonsson och Salmson, 2010).

Skapandet ger möjlighet att på ett sätt uppleva, bearbeta, sortera och förstå vad som händer 
i omgivningen. Konstnärliga uttryck har många fördelar, inns möjlighet att minnas smärta, 
ledsenhet och andra känslor och kan delas vidare inom kreation. 

På samma sätt som det inns stor likhet mellan barn och vuxna kan man förutsätta att det 
inns likheter mellan man och kvinna när det gäller kreativitet. Skapande och liv hör ihop, 
där en skapande människa är i högsta grad levande. De positiva egenskaper som utmärker 
en kreativ människa är förmågan att samarbeta med andra, förmåga att planera, uppmärk-
samma, lätt att lösa problem, visar självständighet, helhetssyn, humör, ärlighet, känsla av 
socialt ansvar, altruism och en önskan av att göra världen till ett bättre plats att leva på. 
(Hogborg. Jonsson och Salmson, 2010).

3 Metod

Kapitlet visar hur projektarbetet ska utvecklas för att kunna besvara sytet, som är att få 
ungdomarna att kommunicera på ett kreativt sätt i denna rapport. För att kunna framföra 
metodkapitlet på ett rätt sätt, behövs förstudier för att samla underlag för projektet som en 
kreativ process, som codesignprocess, värdering och resultat.   

3.1 Förstudier

För att kunna besvara sytet genomfördes intervjuer med olika grupper av lärare, föräldrar 
och elever. Där presenterades iden om att utveckla ett skolmagasin, genom att förklara hur 
den nåddes fram och hur den utvecklades. Idén tillkom eter en händelse i skolan med 
författarens son, där författaren märkte att kommunikation mellan vuxna eller själva ungdo-
marna inte existerar. Idén är att få ungdomarna att kommunicera och visa vad de upplever i 
sin vardag. Sytet med projektet är att få ungdomarna att kommunicera på ett kreativt sätt. 

För intervjuerna användes en kvalitativ undersökningsmetod, för att kunna förstå vad 
personerna tänker. Det kan vara individuellt eller i grupp som refererar till ett visst prob-
lem. För intervjuerna behövdes en sammanställning av kvalitativa undersökningsfrågor, där 
analysen görs utifrån personliga och generella svar. Forskningen interpetrerar samställda 
svar som data eter intervjuerna (Creswell, 2014).  

Förstudien visade intresset som vuxna har gällande information om ungdomarna som lever 
i deras omgivning, exempelvis alumn eller son/dotter. Vuxna vill gärna förstå bättre vad 
ungdomarna gillar, hur de tänker och vad de vill göra i framtiden. 
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Men kommunikationen mellan vuxna och ungdomarna blir sämre etersom att ungdomar-
na har passerat tiden där föräldrarnas uppfostran och tid, var det enda de relaterade till. I 
denna ungdomsperiod inns en social relation som tillhör deras omgivning bestående av 
vänner och klasskompisar. Den sociala gruppen ger ungdomarna möjlighet att välja vad de 
vill göra utan att den primära inlärningen försvinner. Samt att ungdomarna utvecklar ett 
behov av egen tid. (Moshman, 2012) (Jelang, 2013)

Intervjun för ungdomarna gjordes på ett speciellt sätt, där iden av ett skolmagasine fram-
fördes för ungdomarna genom en Powerpoint. Där projektet visade bland annat hur ett 
magasin utvecklas, vilka delar man kan skriva om och vilka delar ett magasin har. 

3.2 CoDesignprocess genomförande

Valet med att genomföra en codesignprocess går eter en utveckling av ett projekt genom 
att ha ett antal individer som jobbar tillsammans och samarbetar för att lösa ett problem. 
Projektets syte är att få ungdomarna att kommunicera på ett kreativt sätt, där kreativitet 
kan bidra till kommunikation, samtidigt som själva processen av projektet bidrar till nya 
kunskaper inom graisk utveckling och kommunikation. 

Det har visats att kognitionen och känslor inte kan separeras, dessutom är känslor en drit 
för kognitionen där känslor inte påverkar bara hur vi känner. Den påverkar oss hur vi tänk-
er och agerar. Dessutom påverkar personens förmåga att vara kreativ. (Sanders och Stappers, 
2012).
  
Inom codesignprocessen har personen som gör undersökningen (i detta fall designern) en 
annan ställning som facilitator, där designern med sin kunskap kan visa gruppen hur de kan 
vara kreativa och uttrycka sig på olika nivåer. Med ett syte att personerna ska medverkar i 
designprocessen där informationsinsamlingen görs utifrån vad designgruppen vill undersö-
ka (Sanders och Stappers, 2012).

För att kunna följa en codesignprocess inns ett behov av olika workshop-tillfällen med 
ungdomarna. Dessa workshops utförs under skoltid där ungdomarna jobbar i olika grupper, 
med ett ämne ungdomarna väljer att jobba med. För att kunna utveckla vidare magasinet 
har ungdomarna möjligheten att jobba under lektionstider där ämnet kan vara relevanta för 
kursen. Till exempel skriver en grupp om bilar, där gruppen jobbar med sitt ämne under 
teknikkursen.

Workshops planeras under skoltid Dessa planeras in med en tids mellanrum etersom 
ungdomarna behöver ha tid för att utveckla vidare magasinets del under lektionerna mellan 
varje tillfälle.

Workshop #1- V.15, datum 10/04/18 Kick-of projektet.  
Workshop #2- V. 18 datum 04/05/18 Magasinutveckling.
Workshop #3- V. 20 datum 22/05/18 Sammanställa magasinet som prototyp. 
Workshop #4- V. 21 datum 23/05/18 Printa och sammanställa magasinet. 
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För att kunna hålla kontakten med alla studenter fanns det ett behov av att använda ap-
plikationen Messenger tillhörande Facebook, som en kommunikationskanal. Där hade alla 
möjligheten att kommunicera med varandra och ställa frågor ifall de fastnade i magasinets 
utveckling. Men den blev mest använd av designern, etersom det fanns behov eter design-
beslut och godkännande av design.  

Ett magasin har en speciell utformning där det inns många delar som måste följas för att ha 
rätt löde i magasinet .Därför använder TNGD09 kurslitteratur (Editorial design av Yolanda 
Zappaterra, 2017) som stöd för att kunna sammanställa magasinet som följer kriterierna 
som behövs för en rätt utformad analog.

Ett magasin har ett omslag eller framsida där man använder magasinets namn som logot-
yp samt en representerande bild, en rubrik och underrubriker. Där visas vilka intressanta 
artiklar magasinet har. En cover visar datum, pris och streckkod.

Första sidan används för en innehållssida. Där nämns alla rubriker och teman i magasinet 
med sidnummer. Sidan däreter innehåller en förklaring om varför magasinet utvecklats 
och vad den är designad för. Eter inledningen delas magasinet i tre delar. Den första delen 
innehåller olika enkla och informativa delar. Mittersta delen har de viktiga delar som man 
vill visa. Sista delen har informativ: Suduko och olika avslappnade delar, plus reklam som 
avslutning. (Zappaterra, 2017).

3.2.1 Workshop#1

Denna workshop ska inledas med brainstorming. Man ska komma fram till hur ungdomar-
na vill att magasinet ska se ut och vilken känsla och information som ungdomarna är in-
tresserade att visa i magasinet. För detta inns ett behov av olika metoder för att nå fram den 
rätta känslan och idé för innehållet. Metoderna som används för att underlätta kreativiteten 
och kunna starta med formgivningen av magasinet är skisser, styrbords, moodboards m.m. 

Workshopen börjar med brainstorming och har som mål att nå fram så många idéer som är 
möjligt, där deltagarna ska försöka utveckla alla idéer som tas fram. Man ska försöka samar-
beta och kunna kombinera dessa idéer eter behov. (Arvola, 2014). 

Skisser kan ordnas sekventiellt och är en visuell dokumentation av insikter, avsikter, idéer 
och värderingar. Genom att hela tiden frigöra idéer har designern en möjlighet att förvara 
dem som en påminnelse av idéerna, vilka kan återanvändas, för att ha nytta av insikter och 
relektioner av tankarna som framträder på pappret. (Arvola, 2014). 

Skisser kan ledas till en storyboard som är ett skrivet scenario där den illustreras med bilder. 
Denna är en stor visionsbärare som har en stark potential att rikta sig in, i en grupputveck-
ling mot ett gemensamt mål. (Arvola, 2014).

För magasinutformning inns behov av en framsida eller omslag, som visar en känsla, de-
sign och stil. Med hjälp av en moodboard inns det en möjlighet att värdera, formulera och 
presentera. Vad som vill visas som i detta fall är en framsida eller omslag. En moodboard 
utvecklas genom collage av bilder, material, ev. med kort, text skrivet manuellt eller på dator. 
Den visualiserar koncept och känsla, den ska inspirera mer än speciicera, visa känslan i 
designen. Med hjälp av form, färg och material kan designen kommunicera. 
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Den ska visualisera och ge en möjlighet att diskutera om utförande så att det som visas kan 
stödja med urval och layout. (Törnkvist layout lektion).

För innehållet inns det behov av olika koncept, för berättande av historier, undersökningar 
och annat. Hur en text utvecklas beror på vilken text som skrivs. Texten kan vara dramatiskt 
berättande och går då ut på att snabbt väcka publikens intresse och hålla det kvar under 
hela historien. Berättelsen måste ha en början, mitt och ett slut. Den måste vara konstruerad 
eter tid, rum och handling. Berättartekniken är i slutet ibland till och med tolkningsreduc-
erande, Den bygger på stark identiikation från publiken. (Bergström, 2013).

Det kan också innas ett instrumentellt budskap som visas ständigt i omgivningen, där den 
utgår från ett problem som mottagarna upplever eller brottas med, genom att visa produk-
tens egenskaper och lösningar kan bli ett instrument. (Bergström, 2013).

3.2.2 Workshop # 2

I workshop # 2 ska eleverna jobba vidare med sina uppgiter, men i detta tillfälle ska läggas 
fokus på att hitta bilder om det inns behov. Grupperna ska presentera de färger och former 
de vill jobba med i gruppuppgiten: till exempel färger för graiker, bakgrund och annat. 
Bilderna ska vara användbara, därför används en internetsida som kallas www.unsplash.
com, där alla bilder är utan kostnad. Bilderna som används är informativa, där man visar 
verklighetens stora och små händelser, vilka uppträder som reportage och dokumentära in-
slag i nyheter. Mellan informativa bilder kan man använda som produktbilder som kan fylla 
reklamkataloger och liknande. ( Bergström, 2013).

3.2.3 Workshop # 3

Eter utvecklingen av innehållet ska magasinet ställas samman eter en viss ordning för att 
det ska fungera som ett magasin. Innehållet av magasinet är indelat likt ett tåg, främre delen 
i tåget är framsidan, vilken innehåller sidor som visar alla reportage, berättelser och artiklar. 
Framvagnen visar varför magasinet har utvecklats, vilka som har jobbat med det. Detta bör-
jar med enkla reportage som en inledning till kommande delar som har en tyngre innehåll. 
Vagnen i mitten framställer tyngre information och den sista delen av tåget visar ett mer 
avslappnat innehåll som reklam, serier m.m ( Zappaterra, 2017).

3.2.4 Workshop # 4     

Workshop # 4 ägnar sig till att skriva ut magasinet i ett första provutkast, detta för att visa 
ungdomarna hur ett magasin byggs ihop, hur det falsas och på vilket sätt bindningen sker. 
Utskriten sker med en prima-sekunda utskjutning samt görs en separat utskjutning och 
en uppsättning tryckformar, för varje sida av A3 ark. Den ska falsas i mitten av arket och 
läggas ihop i ett instick för att sammanställa den till ett magasin. Magasinet binds ihop med 
en rygghätning, eter bindningen inns det behov av en krypning eter förskjutningen av 
sidorna i framkanten. (Johnsson, Lundberg och  Ryberg, 2008).

Magasinet ska tyckas i arkofset som är den traditionella trycktekniken och ger den högsta 
kvalitet. Trycktekniken används för reklamblad, tidskriter, böcker m.m. (Johnsson, P. Lund-
berg och R. Ryberg, 2008). Magasinet levereras till tryckeriet i en PDFx-4 format som kan 
ha stöd för transparens. 
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3.3 Värdering

Kapitlet ska värdera all information som framfördes under projektets gång, där projektets 
syte är att få ungdomarna att kommunicera på ett kreativt sätt. Genom att utveckla ett 
skol-magasin där ungdomarna får möjligheten att skissa, rita, skriva och designa, för att 
kunna berätta känslor, upplevelser och intresse.
  
För denna del av utvärdering ska användas kvalitativ undersökning, undersökningen ska 
göras med föräldrarna, lärarna och ungdomarna. För att kunna värdera projektet användes 
kommande kvalitativa frågor:

3.3.1 För Föräldrar

Vad tycker ni som föräldrar om projektet?
Skulle det vara intressant för er att kunna ha ett skolmagasin i skolan?
Skulle det vara intressant att få mer info om vad era barn gör, hur de tänker, känner och vad 
de brinner för?
Vad tycker ni om innehållet i magasinet?
Är det något som saknas, eller något ni vill lägga till?

3.3.2 För lärarna
  
Vad tycker ni som lärare om iden?
Skulle det vara intressant för er att kunna ha ett magasin i skolan?
Hur skulle ni ha nytta av den?
Hur skulle du få nytta av magasinet i din egen klass?
Vad tycker du om innehållet i magasinet?
Saknas det något? I så fall vad?
Vad skulle du vilja lägga till i magasinet? 

3.3.3 För ungdomarna

Gillade ni projektet? 
Vad var det ni gillade mest av det?  
Vad skulle ni vilja kunna göra mer för magasinet? Eller i magasinet?
Tycker ni att ni kunde framföra och vissa för andra vad ni gillar och är intresserade av? Eller 
kanske vad ni står för?
Vad tycker ni om magasinets design och form?
Skulle ni vilja ha ett magasin i skolan eter eran erfarenhet?  

En kvalitativ undersökning ska göras med ungdomarna som har arbetat med magasinet och 
externa personer som föräldrarna, lärarna och andra som tillhör Ektorpskolan ska också 
intervjuas.

Kvalitativ undersökning kan vara individuellt eller i grupp som refererar till ett visst prob-
lem. För intervjuerna behövs en sammanställning av kvalitativa undersökningsfrågor, där 
de analyseras utifrån personliga och generella svar. (Creswell, 2014).  
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4.- Genomförande 

4.1 Förstudier

För detta kapitel användes en kvalitativ undersökning som innebär att få en rätt uppfattning 
genom framställd information och med hjälp av semistrukturerade undersökningsfrågor 
som sammanställs eter vilken information som etersträvas för denna uppgit.

Intervjuerna som visas i detta kapitel indikerar att det inns ett behov av att hitta en lösning 
för att förbättra kommunikationen samt att det visar sig att det kan vara en fördel att det är 
ett kreativt projekt där både vuxna och ungdomar kan utveckla en kommunikation mellan 
varandra utan att lägga märke att de kommunicerar.  

4.2 Intervju med lärarna 

Lärarna som undervisar projektets designgrupp i skolan blev intervjuade med ett syte 
att få en bättre överblick över målgruppen och om de skulle vilja samarbeta i projektet, 
genom att utveckla kreativ design för ett skolmagasin. Lärarna som blev intervjuade var 
svenskaläraren, engelskläraren, bildläraren och mentorn. Där iden av att samarbeta med 
ungdomarna genom att göra eller utveckla ett magasin för skolan, med ett syte av att få 
ungdomarna att kommunicera på ett kreativt sätt där de för möjligheten att undersöka och 
visa vad de gillar eller är intresserade av. Samt att det inns en möjlighet att framföra olika 
former av problematik eller erfarenheter som ungdomarna upplever i sin vardag. 

Lärarna svarade väldigt positivt till idén, så att de själva började visa intresse genom att 
kolla vilka undervisningstider eleverna skulle kunna ägna tid för att jobba med uppgiten, 
som samtidigt kan vara en del av innehållet i ett ämnesområde. Exempel på det kan vara att 
skriva korrekt svenska och översätta texten på engelska. Klassen går igenom sökmotorer och 
medier samt artiklar, där det också inns möjlighet att samarbeta för att undersöka. 

En extra ide framfördes också från lärarnas perspektiv, att ha en informativ del från lärar-
na där de kan informera om viktiga datum där skolan kan ha olika aktiviteter. Lärarna kan 
bidra med tips för att underlätta de skritliga sammanfattning eller liknande uppgiter. Det 
var verkligen en positiv upplevelse med alla lärarnas idéer och att de gärna vill vara med att 
utveckla projektet.

4.3 Intervju med föräldrarna

Planerad intervju med föräldrarna skulle ske genom ett föräldramöte i skolan, men det 
var alldeles för svårt att kunna samla alla föräldrar samtidigt. För att få en blick om vad 
föräldrarna skulle tycka om att ungdomarna gör ett skolmagasin där de kan få information 
om vad ungdomarna gillar eller gör i skolan. Kontakten utfördes med tre föräldrar som har 
sina barn i klass åtta, där magasinet ska utvecklas. 

När föräldrarna informerades om projektets syte, gillade föräldrarna idén direkt. Föräldrar-
na förklarade att perioden deras ungdomar går igenom är väldigt svår. Föräldrarna berät-
tade lite om vad de upplever hemma: Att deras ungdomar vill vara ensamma i sina rum, 
heltid kopplade till sin mobiltelefon, berättar eller pratar för lite jämfört med tidigare år där 
de ville visa allt. 
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Svaren från föräldrarna var väldigt positiva, visade nyikenhet och engagemang för projek-
tet. Det som också framkom i denna intervju var att det inns ett behov av att göra magasi-
net digitalt, så föräldrarna kan ha en direkt tillgång genom sina mobila enheter.

4.4 Projektpresentation inför ungdomarna

Presentationen av projektet genomfördes i skolan under en mentorslektion, där informa-
tionen om vad projektet går ut på var presenterat i en PowerPoint. Där fanns en förklaring 
om vad eleverna skulle göra, hur de skulle utveckla magasinet, med hjälp av vad, vem som 
skulle göra sin genomgång och innehåll i projektet. I samband med projektets presentation 
förklarades vad en graisk designer gör eller kan utveckla. För att ungdomarna skulle få en 
bättre uppfattning visades ett projekt, i form av en barnbok, som gjordes under utbildnin-
gens gång.

Boken visades från skissidéer till färdig prototyp, detta gjorde att eleverna blev väldigt 
intresserade av att utveckla något liknande. Eter projektpresentationen inför ungdomarna, 
tyckte ungdomarna att de skulle vara roligt att lära sig att utforma ett magasin, trots att de 
inte förstod riktigt hur det skulle gå till. Resultatet av projektpresentationen var positivt för 
vidare samarbete.

Eter presentationen framställdes frågan om ungdomarna vill vara med i utvecklingen av 
skolmagasinet, samtidigt förklarades hur grupperna ska jobba och varför magasinet görs. 
Den kreativa delen är en viktig del av ett magasin. Med rätt design inns det möjlighet att nå 
fram de rätta känslorna och stil för själva utformningen av magasinet. För att förstå bättre 
hur viktigt det är att vara kreativ och att design ger en möjlighet för kommunikation.

Att vara kreativ eller få möjligheten att vara kreativ, betyder för ungdomarna frihet att 
kunna beskriva eller berätta om erfarenheter som inte är möjligt att berätta med ord. Alla 
barn som har varit med traumatiska upplevelser förlorar den kreativa delen. Kreativitet eller 
användning av ritmetoden har gett möjligheten för barn att berätta för psykologer eller ther-
apeuter vad de har gått igenom. Genom olika undersökningar har det visat sig att barn ritar 
fritt vad de har upplevt. ( Hogborg. Jonsson och Salmson, 2010).

15



5. Codesignprocess

Codesignprocess ger möjligheten att utveckla en projekt genom att undersöka, sammanstäl-
la information och design. Alla dessa delar är samlade och utvecklad genom kommunika-
tionen mellan alla involverade i projektet, dar alla delar med sig idéer och möjligheter för 
utveckling som i detta fall är en skolmagasine.

Som är nämnd är kommunikation en stor del av utformningen av projektet, för denna del 
av kommunikation inns det behov av att förstå hur ungdomarna. Ger en möjlighet för 
ungdomarna att känna sig tryga för att kunna kommunicera fritt med varandra. Genom att 
ha förståelse av hur ungdomarnas utvecklas och hur deras tankar och kommunikation sker 
inns det mer möjligheter för att etablera ett tryggt miljö i ungdomarnas kommunikation.

Enligt Gross 2007, seger att ungdomarnas period är en övergång från barndom till vuxen liv. 
Där olika omgivning ger dem en annan uppfattning av deras liv och upplevelser.   

Ungdomarna har ett behov av att ha familjerelation för att utveckla tillit och egen relationer 
som har kännetecknats som ängsliga, ambivalenta eller likgiltighet, det gör att olika situa-
tioner kan vara känsliga för ungdomarna. ( Erling och Hwang, 2001). 

Kimber och Molgaard, 2009, menar att tonårstiden är en väldigt svår period, där ungdomar-
na behöver egen tid och går igenom en känslig period där de vill inte dela med sig av deras 
upplevelser.

Konstnärliga uttryck har många fördelar, inns möjlighet att minnas smärta, ledsenhet och 
andra känslor och kan delas vidare inom kreation. (Hogborg. Jonsson och Salmson, 2010).

Med hjälp av nämnd litteratur ick författaren en bättre uppfattning om hur ungdomarna 
tänker och upplever saker. Det ger en möjlighet att förstå och hjälpa dem att utveckla sina 
möjligheter för att kunna kommunicera med frihet för varandra samt att ge en viss känne-
dom om hur författaren kan hantera utvecklingen av projektet med ungdomarna. 

5.1 Workshop # 1

Workshop #1 är en Kickof-tid för projektet av skolmagasinet med ungdomarna, i denna 
workshop ska framställas idéer för innehållet, skisser, styrbords, moodboards m.m. för att 
kunna starta formgivningen av magasinet. Inför denna Workshop hade författaren förberett 
en moodboard och en framsida. Detta för att ungdomarna ska kunna se lite vad grupperna 
ska utveckla genom brainstorming.
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Idén med designen var att visa en stark, lekfull identitet som ungdomarna kan stå för och 
visa för andra vad som är viktigt för ungdomar som enskilda individer. Svaret för den idén 
var att de inte gillade färgerna. De visade vilka färger som de gillade. Det var blå, grön, gul 
och röd. Ungdomarna vill visa något som kan vara mer deras stil och då började brain-
storming av hur magasinet ska se ut och vilken känsla den ska ge och ha. Eter allt tänkande 
visades en ny idé för ungdomarna. 

För denna första workshop kom ungdomarna redan med olika förslag om vad de var in-
tresserade av att visa i tidningen. Det blev fyra grupper som ville samarbeta i ett gemensamt 
tema. Dessa grupper visade ha ett behov av olika verktyg och formgivning.

Moodboard

Framsida eller omslag

16



Grupp 1 jobbade med serier: en tecknad berättelse där de beskriver en dramatisk historia. 
Gruppen började med att skissa och framställa en storyboard för att kunna få en uppfat-
tning av hur de ville visa sin berättelse, vilken stil och känsla de vill få fram genom olika 
graiska bilder. 

Grupp 1 har en sorglig berättelse. Den handlar om en man som bor i skogen ensam och 
hittade en överlämnad valp. Då bestämde mannen att ta hand om valpen. Eter några år dör 
mannen och hunden blir ensam och dör av sorg. I denna grupp har medlemmarna hat eller 
gått igenom en sorglig situation i sina liv och det uttrycker dem genom berättelsen.

 

            

Grupp 2 jobbar på att visa ett instrumentellt budskap genom att visa bilens egenskaper, 
användning och hur den fungerar. Med denna information ville de lägga till information 
om vilken bil som är den snabbaste av alla. Då började gruppen att söka fakta med hjälp av 
internet.   

Grupp 3 undersöker gruppen olika typer av sexualitet och sexuella tendenser människor 
har. Gruppen påbörjade direkt med att söka information på internet och ick fram lite listor 
och text som gruppen tänker bearbeta mer genom att ställa sin egen uppfattning och anpas-
sa texten för magasinet. 
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Grupp 4 jobbar på en berättelse där två lag av strutsar ska slås i öknen för en regnskog där 
framställande av berättelsen ska vara i en iktiv tidning som visar händelsen som en nyhet 
på första sidan. Dessa delar ska visas med graikbilder. 
 
Här blir det också en dramatisk berättelse. Gruppen hade ett     
väldigt speciellt sätt att tänka, etersom deras första tanke var att skriva om terrorism.
 De ville tydligt visa att de stödjer terrorism och tankarna bakom.
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5.2 Workshop 2

Inför andra workshopen utvecklades material för gruppernas delar och framsidan för ma-
gasinet.

Framsidan visades för ungdomarna med de olika färgerna och den nya iden av att använda 
verklighetsbilder som bakgrund blandad med graikbilder. Designgrupperna 1-4 tyckte att 
det var den känslan de vill visa. Först valde de den svarta framsidan. Men sen ångrade de sig 
och bytte till den blåa.

5.2.1 Utveckling av grafiskt material anpassades till olika grup-
per.

För grupp 1 som jobbade med berättelsen om mannen som bor i skogen visades några 
graikbilder som skapades lite eter gruppskisser, gruppen skulle bestämma om de gillade 
stilen av graiken. De ick också välja om de ville jobba med färg eller en gråskala. Gruppen 
bestämde sig för att använda färg i presentationen. Arbetet fortsatte med färg och samma 
stil.
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För grupp 4 utvecklades graikbilder eter en förklaring av hur gruppen ville visa deras del, 
då visades ett par strutsar som tillhör olika lag och har krigshjälmar.

     

I workshop # 2 jobbade grupperna med sina uppgiter. Då kom engelskläraren med infor-
mationen att hon hade blivit engagerad och utvecklade några uppgiter som kan användas i 
magasinet.  

Grupp 1 jobbade färdigt med texten och utvecklade idéerna om hur berättelsen skulle visas 
i magasinet. Tiderna i skolan är väldigt korta där den längsta kurstiden är femtio minuter. 
Det gör det svårt att kunna slutföra tilldelade uppgiter inom projektet. Därför fanns an-
vändning för Messengerapplikationen där gruppen skickade in en färdig text för uppgiten. 
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Det var en gång en man som hette Alexander, Han var en ensam man som bodde mitt i 

skogen. En dag gick han sin vardagliga promenad genom skogen. Plötsligt hörde han ett 

konstigt ljud. Han närmade sig för att se vad det var hittade han en liten hund som var 

ensam och hungrig. Då bestämde han sig för att ta hem honom och ge honom ett namn: 

Yale. Alexander matade, lekte med Yale. Det som Yale fick mest var kärlek.

Både Alexander och Yale älskade varandra och hade en bästa väns relation i många år, 

ingen av dem var ensamma längre. De hade varandra.

En dag blev Alexander väldigt sjuk och sämre för varje dag, till slut fanns det inget att 

göra. Han försvann. Yale blev så ledsen att han inte kunde lämna husess grav. Där ligger nu 

både Alexander och Yale.   

Grupp 2 undersöker vilken bil som är snabbast. Gruppen behöver också fakta om märken 
samt produktinformation och hitta bilder för de snabbaste bilarna. Resterande information 
om hur en bil fungerar och vilka delar som samarbetar med varandra för att kunna köra en 
bil utvecklar gruppen i teknikkursen.

5.2.2 Användbara bilder

För informationen av de fem snabbaste bilar i världen
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Grupp 3 pratar om olika typer av sexualitet som inns. Då gäller att undersöka och skriva 
informationen på ett bra sätt. Gruppen hittade inte bara bra textinformation. De ick också 
upp laggor som kännetecknade varje sexuell grupp. Med hjälp av samlad information 
kunde gruppen under veckan utveckla en formgivning för presentationen i magasinet.

5.2.3 Samlad information 

Gruppen visar sammansatt information och laggor som tillhör de olika sexualiteter som 
existerar.
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5.2.4 Formgivning

Gruppen utvecklade också en sida formgivning för magasinet där de visar i en analog hur 
deltagarna ville att sidorna ska se ut.

                

Grupp 4 var intresserade av terrorism och ville skriva om att gruppen håller med terrorister, 
eter ett samtal av vad som kan visas i ett magasin bestämde gruppen att de skulle förvandla 
idén till en berättelse där två lag av strutsar ska kriga för en regnskog. I denna Workshop 
utvecklade gruppen vidare texten för deras del och valde att strutsarna skulle byta formen 
av hjälmen till en som ser ut som en soldat hjälm från nutiden.

I workshopen framförde ungdomarna att de inte ville ha bilder av sig själva i magasinet, 
ungdomarna föreslog att göra sina egna karikatyrer eter några dagar skickade ungdomarna 
meddelande att det blev inget bra och att karikatyrerna inte gick att visas etersom de såg 
väldigt konstiga ut, då bestämde författaren att göra deras karikatyrer och resultatet blev 
kommande bilder.
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5.2.5 Karikatyrer 

Idén med att använda karikatyrer av eleverna framfördes eter att ingen ville ha sin bild i 
magasinet, därför föreslog formgivaren att göra karikatyrer av ungdomarna, så att de kunde 
känna sig trygga och nöjda med att inte visa riktigt att det var de som utvecklade magasinet. 

5.2.5.1 Tjejernas bilder och karikatyrer 

5.2.5.2 Killarnas bilder och karikatyrer
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Under veckan eter workshop # 2 valde ungdomarna också vilka typograiska innehålls 
nummer som de vill använda i magasinet. Ungdomarna skulle välja mellan två olika sorter 
som designades speciellt för innehållssidorna. Alla nummer framfördes i olika färger men 
ungdomarna ville ha numren i svart och valde ha de första i bilden.

I slutet av veckan 19 ick författaren den sista delen som skulle bearbetas och det var den 
engelska delen som läraren mailade, där ick författaren bestämma själv hur designen skulle 
se ut. 

5.3 Workshop 3
 
Workshop #3 är tillfället där nästan allt ska vara färdigt, där magasinet ska visas i sin helhet 
och däreter rätta detaljer som är fel eller göra små förändringar som skulle passa bättre. Här 
bestämdes igen att byta tillbaka framsidans färg till svart.
Till det här tillfället hade författaren färdigt alla delar så att alla skulle kunna se resultatet 
och göra förändringarna som ungdomarna ville ändra på.

5.3.1 Workshops # 3 bilder

Sidorna visades var och en, där visades också utformningen av varje sida. Denna workshop 
fungerade för att inse den verkliga design som de själva hade utvecklat och var stolta över 
det.
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omonterad magasinet och vad de kunde förbättra. Workshop gav en möjlighet för att se hur 
magasinet ska se ut med användning av olika färger och former för utformningen.

Förslaget av att ha olika bilder med fraser som de tycker är viktiga framfördes, en idé av för-
fattaren var att ställa en bild av en vågad tjej med färgad frisyr och rakad del av huvud där 
det stod att ”det spelar ingen roll hur man ser ut, det som är viktigt är hur du är”. Då började 
idéerna komma fram som: ”det enda vi behöver är kärlek”. Denna mening visade hur viktigt 
det är att få andras uppmärksamhet och tid.

5.4 Workshop 4
 
Workshop # 4 är ägnat för att printa ut magasinet, idén var att alla elever skulle printa ut 
sina egna magasin med hjälp av skolans A3-printer och kunna bygga ihop sina egna ma-
gasin genom att skära de vita kanterna, falsa A3 arket och binda ihop den med hätning. 
Men det inträfades problem med printern och utskriten blev väldigt dålig kvalitet, då 
bestämde författaren att printa ut bara ett exemplar, då delades ut en sida till varje elev där 
de ick skära och falsa sin sida själva, eter att alla hade jobbat färdigt samlades alla sidor 
och sattes ihoptill ett exemplar av magasinet. Med detta utförande uppfattade ungdomarna 
bättre varför sidorna av magasinet designades i en speciell ordning.

Bilderna visar hur ungdomarna jobbar för att få ihop magasinet i sin rätta formgivning 
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Med printad analog i handen framfördes små detaljer som behövde ändras, eter avslu-
tad workshop rättade författaren det som var fel i magasinet och printade ut magasinet på 
Linköpings universitet för alla deltagarna, där författaren ick ett utkast med bättre kvalité 
och rätta färger. Författaren printade ut i A3-format, falsade, skar, använde rygghätning 
som bindning och avslutade med en krypning. 

Dagen eter lämnades magasinet i skolan för var och en av eleverna, så ungdomarna kunde 
ha en möjlighet att visa vad de har utvecklat, för omgivningen och föräldrarna.

5.5 Slutresultat 

Bilderna visar olika delar som tillhör magasinet, där den visar vad ungdomarna vill meddela 
och framföra med sin insats.
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“Never stop playing” betyder att in-

gen ska glömma sitt inre barn utan 

fortsätta leva och leka.

Did it mean anything? är en dikt som 

är påkommen av en väldigt kreativ 

och känslomässig tjej som bestämde 

sig att visa känslor genom en en-

gelsk text.   

Comics är gjort av en väldigt rolig 

kille där han utvecklade sina skämt 

genom att rita olika scener och blev 

väldigt kreativt.

Sidan bredvid visar lite mode för 

tonårstjejer.   
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Sidan är en av mina favoriter: en bild 

av ungdomar som formar hjärtan för 

att visa att det enda alla behöver är 

kärlek.           

Help är ett skrik efter ungdomar 

som drabbas av mobbning i skolan 

och ville visa problematiken genom 

en väldigt konkret engelsk text.  

Sidan visar all information om hur en bil fungerar och vilka viktiga delar 

den har för att kunna fungera bra, samt att gruppen sökte bilder för att 

visa vilka bilar är snabbast i hela världen. På sidan är bilarna numrerade 

efter position.           
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6.- Värderingsprocess

Värderingsprocessen ska utföras på två sätt, för vårdnadshavarna och lärarna ska en enkät 
skickas som en länk via mail, däremot ungdomarna ska intervjuas i skolan.

6.1 Intervju med eleverna

Frågorna som ställs för ungdomarna är utformade för att få information om hur de känner 
och vilken upplevelse de har hat eter samarbetet i projektet. Frågorna ställdes för alla sam-
tidigt där de kunde svara i grupp, därför görs i detta kapitel en sammanfattning av insam-
lade data. 

Frågorna som ställdes för gruppen var:

         1. Gillade ni projektet? 
         2. Vad var det ni gillade mest av den?  
         3. Vad skulle ni vilja kunna göra mer för magasinet? eller i magasinet?
         4. Tycker ni att ni kunde framföra och vissa för andra vad ni gillar och är intresserade
              av? Eller kanske vad ni står för?
         5. Vad tycker ni om magasinets design och form?
         6. Skulle ni vilja ha ett magasin i skolan eter eran erfarenhet?  

Ungdomarnas upplevelse med magasin-projektet var väldigt positiv, alla tyckte att det var 
kul att kunna visa vad de gillar och få möjligheten att visa det för de andra samtidigt att de 
ick möjligheten att framföra och designa själva hur de skulle visa den.  

Men det ungdomarna tyckte om mest var att se och förstå bättre hur ett magasin utformas, 
designas och hur man samarbetar för att kunna nå fram en väl utformad analog som de kan 
identiiera sig själva med. 

Ungdomarna var väldigt intresserade av att lägga till några delar i magasinet som sport och 
teknologi där de kan visa hur spel eller teknik fungerar eller vilka som är mest användbara, 
för sporten ville de visa utmaningar, ha en sport i fokus och visa fakta, historia och statistik 
m.m. 

En annan del de tyckte var roligt var att se det färdiga magasinet och att det verkligen följde 
deras design och idéer samt att de uttryckte sig väldigt positivt om formgivningen etersom 
att den speglade precis vad de ville visa. 

Svaret på frågan sex, om de skulle vilja ha ett magasin i skolan eter sin erfarenhet, var att 
alla ville ha ett magasin i skolan men hälten av klassen skulle vilja jobba i magasinet för att 
utforma fram magasinet i skolan och den andra halvan var mer intresserade av att lämna in 
information som kan bli en del av magasinet.

 

30



6.2 Enkät med lärarna 

Enkäten för lärarna gav inte så bra resultat etersom att alla hade så mycket att göra under 
sista delen av terminen, men lyckades träfa lärarna personligt där de kunde berätta vad de 
tyckte om projektet och svara på frågorna som framställs i enkäten bilaga 1. Det var lärarna 
som uppmärksammade att genom tidningen hittade ungdomarna till varandra etersom de 
placerades eter eget val av vilket intresse, upplevelse och erfarenhet ungdomarna har. Detta 
visade ungdomarna att de inte är ensamma med sina val, tankar och känslor.

Lärarna märkte också att ungdomarna förstod varandra på ett annorlunda sätt än vanligt, 
dem kom närmare, samarbetade bättre i klassen. Samt att de tyckte att det var så roligt att 
vara kreativa och få se varandras inlägg.

Lärarnas uppfattning om magasinets formgivning och design var väldigt positiv. De tyckte 
att magasinet såg profsigt ut och väldigt anpassat till ungdomarna men det som de kunde 
se mest var att lärarna kunde känna igen färgerna, former och intresse eter ungdomarnas 
personlighet. De visste direkt vilka som hade jobbat på inlägget.

Lärarna tyckte att projektet var så intressant att de kunde tänka sig att utveckla en i skola där 
ungdomarna kunde lägga upp skoluppgiter som de var stolta över från olika ämnen och 
eget intresse.

6.3 Enkät med föräldrarna

För detta kapitel blev det svårare att få in information från föräldrarna, de lesta av 
föräldrarna kunde inte svenska, då kontaktades de föräldrar som kan svenska för att kun-
na få svar för denna undersökning, i detta möte genomfördes verbalt frågorna som fanns i 
enkäten bilaga 2.  Där föräldrarna svar var också väldigt positivt. 

Föräldrarna tyckte att tidningen blev väldigt in och intressant att läsa etersom de läste om 
vad deras barn gillar och är intresserade av samt att de ick se olika inlägg om vad de gjorde 
i skolan. Föräldrarna förklarade också att de kan få mer förståelse om vad de gillar så de kan 
vara mer engagerade på det.

Föräldrarna uppfattade berättelserna och andra inlägg av sina ungdomar och känner igen 
vissa händelser som deras familj har gått igenom och förstod att det också hade påverkat 
sina barn så mycket som de själv har upplevt. 

Föräldrarna uppfattade deras sorg genom att se inläggen i magasinet och gör nu sitt bästa, 
för att stötta ungdomarna och insåg att alla i familjen kan bli drabbade. Inte bara de vuxna. 

Det fann en förälder som menade att tidningens formgivning inte hade någon innovation 
och att de förväntade sig något mer professionellt när det kommer från en GDK-student.    
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6.4 Intervju med externa personer som tillhör Ektorpskolan

Informationen om vad omgivningen i skolan tyckte, genomfördes genom att gå runt i 
skolan och visa magasinet och ställdes följande frågor.

         1. Vad tycker ni om magasinet?
         2. Skulle ni vilja ha ett magasin i skolan?
         3. Skulle ni vilja var med och utveckla skolmagasinet? 
  
Svaren på dessa frågor var att de gärna skulle vilja ha ett skolmagasin där de kan vara mer 
medvetna om vad som andra gillar gör under skoltid och fritid. De lesta av ungdomarna 
var intresserade av att visa vad de gör i skolan och vad de gillar genom att skicka in infor-
mation så de kan se den i magasinet men det fanns en grupp bland ungdomarna som var 
väldigt intresserade av att utveckla och designa magasinet.

7.- slutsats

Projektets syte är att få ungdomarna att kommunicera med sin omgivning på ett kreativt
sätt genom ett skolmagasin. Det har visat sig eter all insamlad data som trädde fram eter 
undersökning och i varje samarbete med ungdomarna, genom workshops och sociala medi-
er.

Slutsatsen visar att genom kreativitet kan ungdomarna kommunicera med sin omgivning på
ett speciellt sätt. Ungdomarna kände friheten att visa utan begränsningar vad de gillar, kän-
ner och upplever i deras vardag. Samtidigt ick de möjligheten att hitta varandra och förstå 
att det inns andra som upplever samma sak som dem själva.

7.1 Diskussion   

Resultatet av arbetet med skolmagasinet var mer positivt än väntat. Ungdomarna har lyckats
kommunicera information från deras perspektiv genom kreativitet. Detta gjorde att alla
i deras omgivning, som ick läsa och se vad klassen 8E har utvecklat, ick en uppfattning av 
vad ungdomarna gillar, tycker, tänker och går igenom.

Genom tiderna har tonårsålder varit en övergång från barndom till ett vuxenliv, etersom 
ungdomarna inte bara har föräldrarna som deras omgivning. Ungdomarna har både skolan 
och en grupp vänner som de tillhör eter olika smak och tankemönster. Dessutom har ung-
domarna större möjlighet att bestämma vad de vill göra eller gilla.( Gross. 2007).

De lesta av ungdomarna går igenom övergångsålder utan större problem, beroende på vilka 
erfarenheter i deras tidiga liv ungdomarna har gått igenom, vissa ungdomar har upplevt 
saker som kan göra att de inte vill leva längre och där uppfattningen av deras upplevelser 
överskrider deras sammanfattning och mognad. ( Evenshaug och Hallen, 2011).

Det är bevisat att anatomiskt har inte ungdomarnas frontallober utvecklats färdigt i hjärnan, 
där processen går igenom från barndoms till 25 – 30 åldersperiod och hjärnan har mog-
nat färdigt. ( Kimber och Molgaard, 2009). Det är därför ungdomarna har väldigt svårt att 
uppfatta och resonera eter omgivningens känslor eller upplevelser. Ungdomarna upplever 
sina erfarenheter eller svårigheter bara utifrån sig själva. 
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Det är därför ungdomarna har väldigt svårt att uppfatta och resonera eter omgivningens 
känslor eller upplevelser. Ungdomarna upplever sina erfarenheter eller svårigheter bara 
utifrån sig själva. Det är därför ungdomarna blir mer introverta, vill inte berätta vad de går 
igenom, samt att de har svårt att inte förstå riktigt vad som är rätt och fel. De vill gärna få 
stöd av andra för att bevisa att deras sätt att tänka inte är fel. Det är då kommunikationen 
sker mellan femåringarna som tänker och resonerar på samma sätt.

Under ungdomarnas utveckling inns det ett behov av att ha egen tid, egna upplevelser, 
utanför vuxenvärlden, där de själva går igenom sina tankar, problem och känslor. ( Kimber 
och Molgaard, 2009). Denna förändring är som frigörelser från föräldrarnas makt eller vilja, 
där ungdomarna säger ifrån och vill bestämma mer över sitt liv utan föräldrarnas samtycke. 
Frigörelse ger ungdomarna olika upplevelser, hinder och erfarenheter som bidrar till en viss 
osäkerhet, rädsla eller impulsiva handlingar. Dessa handlingar kan bidra till ett större prob-
lem, som i sin tur kan leda till desperation och missnöjda känslomässiga situationer . 

Med hjälp av projektet fanns möjligheten att kommunicera med dessa ungdomar på en nivå 
där ungdomarna kände sig trygga och kunde få ut det de ville säga, visa för de andra och 
för sig själva. Samarbetet som inträfar inom grupperna ger en möjlighet för ungdomarna 
att frigöra sig känslomässigt. Det är bevisat att personer som inte klarar av att pratar om vad 
som händer inombords kan bidrar till depression, ångest och stress. Därför är det viktigt att 
kommunicera. Det spelar ingen roll hur individerna kommunicerar bara de får ut vad dem 
vill säga och vad de vill visa. Det är därför projektet ick ett otroligt positiv genomförande, 
för att alla som samarbetade i skolmagasinets projekt utvecklade en relation, inte bara 
mellan ungdomarna utan det utvecklades också en vänrelation till de vuxna som deltog i 
projektet.

Iden med projektet är att samordna en grupp som vill visa och kommunicera till andra om 
vad som händer i deras värld i detta fall skolan och inom sig själva. Magasinet ger en mö-
jlighet att prata om olika teman som ungdomarna är intresserade av. Det ger en möjlighet 
att visa att alla i deras ålder går igenom liknande situationer och att det inns möjligheter att 
dela med sig utan att bli utpekad eller sårad. En möjlighet att befria det som gör ont inom-
bords och få möjligheten att må bättre.  

När det gäller val och utformning av magasinet går den bara eter ungdomarnas känslor,
design och vilken stil ungdomarna vill visa. Jobbet som graiker är att sammanställa, organ-
isera och formge magasinet eter formgivningsregler för ett magasin, där känslan, design, 
idéer och teman kommer från ungdomarna.

Som graisk designer och kommunikatör inns möjligheten att lära vidare kunskap och 
information som har samlats under studierna på universitetet. För att kunna utveckla själva 
magasinet behövs kunskap om hur ett magasin utformas, vilka delar ett magasin innehåller, 
hur bilder används, färg, text och typograi. Alla dessa delar har stöd av olika koncept som 
stödjer design och framställning av information som hierarki, balans, transparens, kontrast, 
m.m. Finns användning av Grids och olika delar som innehåller ett magasin. Dessutom 
inns  användning av kunskap om hur magasinet ska falsas och samställas, allt beroende av 
hur många sidor magasinet innehåller, för att kunna använda passande bindningar, behövs 
kunskap om vilken vikt pappret ska ha och vilken sorts papper som passar bäst för magasi-
net. Den viktigaste delen är att få magasinet till ett analog, där det bestäms eter storlek, 
papper, upplaga, pris och vilken sorts tryckteknik som ska användas. Designer använder sin 
kunskap för att guida ungdomarna, att utveckla deras idéer på ett optimalt sätt eter deras 
design för skolmagasinet.        
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Ungdomarna, lärarna och föräldrarna uppskattar väldigt mycket vad magasinet har lett 
till. De var väldigt nyikna på om det fanns någon chans att göra ett sådant projekt i skolan. 
Föräldrarna tyckte att ungdomarna visade vad de hade gjort med lite rädsla, men när de 
insåg att föräldrarna var lugna och intresserade kändes det som en lättnad. Då blev det som 
en kommunikation mellan dem angående vad som fanns i magasinet.
Lärarna som skulle sluta denna termin och skulle lyttas var ledsna att lämna skolan ifall
det skulle utvecklas ett sådant projekt i skolan. Eter allt jobb och kommunikation bland
eleverna och lärarna ick de också den kommunikation och trygghet de behövde. Lärarna
berättade att bemötande till eleverna var på ett annat sätt än bara elev och lärare. Läraren
berättade att de vill ta med sig idén som ett förslag för kommunikationsutveckling i den nya
skolan.

7.2 Kritisk reflektion

För projektet har jag hat stöd av mentorn i klassen 8E där hon hjälpte mig med sina tider 
och att få andra lärare att bli interesserade. Klassen saknade stöd av rektorn. Hon visade inte 
något intresse för projektet i början och ville inte beblanda sig med den. Men ryktena om 
projektet delades vidare bland eleverna och lärarna, det gjorde att andra blev intresserade 
samt rektorn när hon såg resultatet. Det roliga skulle ha varit att vi ick stöd av rektorn, så 
vi kunde få mer tid att jobba på skolmagasinet. Samttidig kunde rektorn ha hjälpt till med 
att samordna möte med föräldrarna, för att informera om projektet på rätt sätt. Föräldrar-
na blev informerade med hjälp av en enkät, men den hjälpte inte så mycket etersom att 
de lesta av föräldrarna inte kan svenska språket. I dessa fall ick eleverna förklara för sina 
föräldrar vad klassen skulle göra i skolan, för att få rätt information ick jag som vårnadsha-
vare kontakta andra föräldrar med sytet att få mer information om vad de tyckte om pro-
jektet.

Tiden som användes i varje workshop var cirka en timme. Jag ick både lära och hjälpa un-
gdomarna med den mest relevanta informationen för att kunna utveckla vidare magasinet. 
Det var tur att alla ungdomar var engagerade i projektet, alla jobbade hemma på sin fritid 
också. Ungdomarna skickade hela tiden saker som de har jobbat med och bad om infor-
mation, all kommunikation skede genom aplikationen messenger. Ungdomarna var väldigt 
duktiga och var tydliga med vad och hur de ville visa sin information och hur magasinet 
skulle se ut.

En annan del som var väldigt jobbigt var att få första analoget printad i skolan, med avsikt 
att se hur magasinet skulle se ut i verkligheten, etersom att rektorn inte var med på att 
utveckla magasinet, ick lärarna göra och hjälpa till med allt de kunde. Jag ick inte följa med 
där A3 print maskiner fanns för att hjälpa med inställningarna etersom att varje printad 
sida blev baksidan printad upp och ner. Det gjorde att ungdomarna inte förstod hur det 
skulle se ut. Därför ick jag som liu student printa exemplarerna på universitetet för att kun-
na se resultatet på egen bekostnad, men det var det värt etersom att det blev ett otroligt int 
projekt som vi tillsammans lyckades genomföra.

Ungdomarna skulle ha kunnat jobba och lära sig mycket mer än vad de gjorde om vi hade 
fåt mer tid och lite mer resurser. De använde sina egna datorer för att söka information och 
utveckla vissa delar som de kunde med programmen som fanns i skoldatorerna och olika 
material som pennor, papper och färger för att kunna skissa ideerna.

Som projektledare är jag väldigt tacksam för all hjälp jag ick av lärarna som jobbade med 
magasinet och gjorde allt för att  slutföra projektet. 
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Bilaga 1

Enkät lärarna

Hej mitt namn är Camila Byrén Iturricha och studerar Graisk design och kommunikation i 
Linköpings universitet där jag har börjat utveckla mitt examensarbete.
Mitt projekt har som syte är att få eleverna att kommunicera på ett kreativt sätt där de kan 
visa vad de känner, tycker och tänker genom berättelse, undersökningar av ett visst tema 
som dem är intresserade av. Idén går ut på att ungdomarna ska utforma sitt eget Magazine.
Där de kan intervjua, undersöka, vara kreativa, genom information som de vill visa varan-
dra.
Magasinet är helt utformad och av ungdomarna min uppgit som graiker är att samman-
ställa magasinet och förvandla dem till rätt program för att kunna printa ut magasinet.

Därför vill jag gärna att ni svarar några frågor som jag har förberett till er.

Vad tycker ni som lärare om iden?
Skulle det vara intressant för er att kunna ha ett Magazine i skolan?
Hur skulle ni ha nytta av den?
Hur skulle du få nytta av Magasinet i din egen klass?
Vad tycker du om innehållet i magasinet?
Saknas det något? I så fall vad?
Vad skulle du vilja lägga till i magasinet?  

Bilaga 2

Enkät föräldrar

Hej mitt namn är Camila Byrén Iturricha och studerar Graisk design och kommunikation i 
Linköpings universitet där jag har börjat utveckla mitt examensarbete.
Mitt projekt har som syte att få eleverna att kommunicera på ett kreativt sätt, där de kan 
visa vad de känner, tycker och tänker, genom berättelse, undersökningar av något ämne som 
de är intresserade av. 
Idén går ut på att ungdomarna ska utforma sitt egen Magazine. Där de kan intervjua, un-
dersöka, va kreativa genom att utforma informationen som dem vill visa.

Därför vill jag gärna att ni svarar några frågor som jag har förberett till er.

Vad tycker ni som föräldrar om projektet?
Skulle det vara intressant för er att kunna ha Magazine i skolan?
Skulle det vara intressant att få mer info om vad era barn gör, hur de tänker, känner och vad 
de brinner för?
Vad tycker ni om innehållet i magasinet?
Är det något som saknas, eller något ni vill lägga till?



Bilaga 3

Frågeställning för E- teen magasinet ungdomarna

Gillade ni projektet? 
Vad var det ni gillade mest av det?  
Vad skulle ni vilja kunna göra mer för magasinet? Eller i magasinet?
Tycker ni att ni kunde framföra och vissa för andra vad ni gillar och är intresserade av? 
wEller kanske vad ni står för?
Vad tycker ni om magasinets design och form?
Skulle ni vilja ha ett Magazine i skolan eter eran erfarenhet?   


