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Förutsättningar	  

I	  projektet	  samarbetar	  jag	  med	  Jane	  Stipelius,	  lärare	  i	  teknik	  och	  Asil	  Lafat,	  
textillärare.	  

Syftet	  är	  att	  få	  eleverna	  att	  delta	  i	  en	  kreativ	  process,	  som	  samtidigt	  ger	  verktyg	  
som	  kan	  användas	  till	  en	  mängd	  andra	  uppgifter	  där	  ett	  utforskande	  
förhållningssätt	  är	  en	  förutsättning.	  Eleverna	  lär	  sig	  problemlösning,	  hur	  
begränsningar	  kan	  vändas	  till	  fördelar,	  hur	  man	  arbetar	  kreativt	  i	  en	  grupp,	  och	  
inte	  minst	  att	  den	  kreativa	  processen	  är	  rolig	  och	  inspirerande!	  

I	  redan	  befintliga	  fördjupningar	  i	  väggen	  ska	  vi	  bygga	  tittskåp.	  Eleverna	  
grupperar	  sig	  fem	  i	  varje	  grupp.	  Åtta	  olika	  tittskåp	  ska	  skapas.	  Materialet	  är	  tyg,	  
ståltråd,	  pärlor,	  ljusslingor,	  speglar,	  plexiglas,	  plastlera,	  trä,	  färg	  och	  vad	  nu	  allt	  
annat	  som	  eleverna	  kan	  hitta	  på.	  

	  

	  

	  



Gruppövning	  

En	  av	  utmaningarna	  och	  ett	  av	  kriterierna	  för	  kommande	  betygssättning	  är	  hur	  
eleverna	  tar	  sig	  igenom	  planering,	  uppbyggnad	  och	  idéer	  i	  ett	  samarbete,	  utan	  
att	  själv	  försvinna	  som	  kreativ	  idéskapare	  eller	  ta	  över	  hela	  processen.	  

	  

	  

	  

Kreativ	  process	  

I	  början	  går	  mycket	  tid	  till	  att	  tänka	  ut	  vad	  man	  gemensamt	  ska	  göra.	  Jag	  
hoppar	  runt	  mellan	  grupperna	  för	  att	  få	  alla	  att	  så	  fort	  som	  möjligt	  börja	  skapa	  
direkt	  i	  materialet.	  Det	  går	  nämligen	  inte	  att	  tänka	  ut	  resultatet,	  man	  måste	  
börja	  och	  se	  vad	  materialet	  ger	  för	  kreativa	  förutsättningar.	  	  

Detta	  blir	  mycket	  belysande.	  Grupperna	  känner	  själva	  att	  de	  kör	  fast,	  med	  
idétorka	  och	  tappad	  lust	  som	  följd,	  om	  de	  inte	  kommer	  vidare	  och	  börjar	  
bygga.	  

De	  som	  börjar	  leka	  i	  materialet	  finner	  snabbt	  vad	  som	  inte	  fungerar	  och	  vad	  
nytt	  som	  de	  kommer	  på	  i	  processen,	  vilket	  blir	  mycket	  givande	  för	  resultatet	  



och	  för	  gruppen.	  I	  dessa	  grupper	  blir	  det	  inte	  bara	  en	  ledare	  som	  talar	  om	  hur	  
allt	  ska	  vara,	  utan	  görandet	  för	  var	  och	  en	  ger	  dynamiken	  i	  gruppen	  och	  alla	  är	  
givare.	  

	  

	  

	  

De	  grupper	  som	  kan	  ändra	  och	  vara	  flexibla	  gentemot	  sin	  ursprungliga	  idé	  
finner	  en	  härlig	  fortsättning	  i	  skapandet.	  De	  fastnar	  inte,	  utan	  låter	  grundidén	  
finnas	  som	  en	  tunn	  skiss	  i	  sitt	  undermedvetna	  och	  finner	  nya	  forskande	  
lösningar.	  Inte	  sällan	  blir	  lösningarna	  lika	  bra	  som	  den	  första	  tanken,	  men	  
annorlunda.	  

	  



	  

	  

Några	  grupper	  har	  problem.	  Detta	  ser	  de	  själva,	  men	  vi	  talar	  om	  problemen	  
med	  eleverna	  och	  hjälper	  dem.	  I	  något	  fall	  har	  eleverna	  signalerat	  mycket	  tidigt	  
att	  gruppen	  ej	  fungerar,	  men	  vi	  har	  inte	  tagit	  det	  på	  allvar	  och	  därmed	  tappar	  
gruppen	  lust.	  	  Problematiken,	  som	  diskuteras	  i	  konstnär/lärargruppen,	  dyker	  
ofta	  upp	  i	  skolarbete	  och	  mänskligt	  samarbete.	  Våra	  roller	  som	  pedagoger	  och	  
kreatörer	  är	  att	  se	  obalanser	  i	  grupper	  i	  tid	  och	  att	  göra	  en	  handlingsplan	  för	  att	  
motverka	  det.	  

	  



	  

	  

	  

	  

Det	  är	  viktigt	  att	  vår	  roll	  som	  skapare	  av	  att	  kreativa	  processer	  får	  utrymme	  i	  
skolan,	  och	  detta	  är	  något	  som	  vi	  som	  varit	  med	  i	  projektet	  vill	  verka	  för.	  
Projektet	  har	  varit	  en	  fantastisk	  resa	  för	  mig	  som	  kreatör,	  jag	  har	  fått	  
bekräftelse	  på	  att	  om	  man	  vågar	  ge	  blir	  resultatet	  mycket	  gott.	  

	  

	   	   	   	   	   	   Unna	  Katz	  

	  



	  

Lärarkommentar	  

"Jag	  tycker	  att	  det	  var	  ett	  spännande	  projekt	  eftersom	  ingen	  hade	  gjort	  samma	  
sak.	  Det	  hela	  var	  en	  process	  av	  lärande	  och	  för	  de	  elever	  som	  blev	  utvalda	  att	  
vara	  med.	  

Det	  har	  varit	  tydligt	  vilka	  som	  tog	  uppgiften	  på	  allvar	  och	  vilka	  som	  tyvärr	  inte	  
var	  lika	  seriösa	  i	  sitt	  skapande.	  

Jag	  kan	  känna	  att	  jag	  som	  lärare	  också	  hade	  en	  del	  i	  de	  hela	  när	  jag	  inte	  riktigt	  
såg	  vilken	  process	  som	  pågick	  i	  en	  av	  grupperna.	  Jag	  tror	  att	  jag	  lade	  lite	  för	  
stort	  ansvar	  på	  vissa	  elever	  och	  det	  gjorde	  det	  inte	  lätt	  för	  övriga	  deltagare	  i	  
den	  gruppen.	  Så	  den	  biten	  behöver	  jag	  förbättra	  till	  en	  annan	  gång.	  

	  

	  

	  

	  



Många	  av	  eleverna	  är	  OTROLIGT	  initiativ	  rika	  och	  har	  kunnat	  skapa	  otroliga	  
kreationer	  med	  sin	  påhittighet	  och	  fantasi.	  

Det	  finns	  många	  talanger	  som	  har	  kommit	  fram	  under	  detta	  projekt.	  

Jag	  ser	  även	  flera	  elever	  som	  har	  vuxit	  under	  projektet,	  som	  från	  början	  var	  lite	  
mindre	  engagerade.	  Men	  när	  det	  sen	  på	  slutet	  krävdes	  lite	  extra	  ställde	  de	  upp	  
och	  erbjöd	  sin	  hjälp	  trots	  att	  den	  ej	  skulle	  ha	  behövts	  om	  alla	  grupper	  hade	  
fungerat	  lika	  smidigt.	  

Det	  var	  mycket	  roligt	  att	  få	  hjälp	  av	  en	  konstnär	  och	  få	  stöttning	  av	  Unna	  under	  
hela	  projektet.	  

Unna	  var	  precis	  den	  inspirationskälla	  som	  de	  behövde	  .	  

Det	  gäller	  att	  vara	  otroligt	  organiserad	  för	  att	  knyta	  ihop	  ett	  sådant	  här	  projekt	  
från	  början	  till	  slut.	  

Jag	  vill	  gärna	  göra	  om	  ett	  sådant	  här	  projekt	  fler	  gånger	  och	  jag	  tycker	  att	  
Skapande	  skola	  är	  ett	  privilegium	  som	  flera	  ska	  vara	  med	  i."	  

	  

	   	   	   	   	   Jane	  Stipelius	  

	  

	  

	  

Montering	  	  

Christer	  Hjulström,	  lärare	  i	  trä	  och	  metall	  

	  

	  	  

	  


