
DIESELVERKSTADENDIESELVERKSTADEN

Tips & Tricks
På bottenplan finns ett 
bibliotek samt galleri 
där deltagarna kan 
hitta inspiration samt 
ett café där de kan ta 
en paus och fika om 
det skulle behövas.

Det här är en nyckelknippa med pedagogiska nycklar för 
dig som jobbar som pedagog här på Dieselverkstaden. 
De är till för att informera och inspirera dig och för att du 
ska ha något att stå på i undervisningen.
Den pedagogiska policyn på Dieselverkstaden utgår från 
en skapandeprocess i fyra steg:
• Inspiration
• Experimentera
• Utveckla
• Kommunicera



DIESELVERKSTADENDIESELVERKSTADEN

Dieselverkstaden är en gammal fabrikslokal där 
det fram tills 1951 tillverkades dieselmotorer, 
därav namnet. Sedan 2002 är Dieselverkstaden 
ett kulturcentrum med nio olika aktörer från 
kommun, landsting, näringsliv och föreningsliv. 
Här finns allt från teater och fotokurser till 
babymålning och ljudproduktion!



TIPS & TRICKS
Prata inte bara när du går 
igenom en uppgift eller ett 
tema för ett kurstillfälle, 
visa också!
Får deltagarna använda 
både ögon och öron så 
finns det en större chans att 
inspirationen slår till!

Inspiration är en upplevelse som sätter igång 
lusten att börja skapa. Den ska fungera som en 
dörröppnare och katalysator till processen. 
Inspirationen kan både vara kunskapsrelaterad 
och känslorelaterad. Det kan vara allt från att 
höra en berättelse, gå på en utställning, känna 
doften av en blomma eller få tillgång till kunskap.

INSPIRATIONINSPIRATION



INSPIRATIONINSPIRATION

För att inspirera är det viktigt att förstå att alla 
människor kan inspireras och skapa. Det är viktigt 
att uppmuntra det som inspirerar dem. Se till att 
kommunicera med deltagarna och få dem att 
reflektera över sitt skapande. Försök att ge bränsle 
till deras fantasi och idéer med just uppmuntran 
och det är viktigt att du själv visar intresse i vad de 
finner intressant.

TIPS & TRIX
Använd dig av huset! Det 
finns inte bara ett galleri 
med roliga och spännande 
utställningar, huset är också 
fullt av inspirerande objekt, 
former, texturer och färger. 
Det kan vara bra att röra på 
sig också!



EXPERIMENTERAEXPERIMENTERA

Experimentera går ut på att få upptäcka och 
utveckla idéer genom att prova och testa. Utan 
några krav på resultat ska det ges möjlighet att 
prova och testa sig fram tills man hittar något man 
känner sig intresserad eller motiverad av att jobba 
med. Det här steget är viktigt för att föra nyfikenheten 
och skaparlusten vidare i skapandeprocessen.
Ledord: Skissa, brainstorma, plocka isär, sätta ihop, 
ta bort, lägga till, leta, söka, lust, glädje, o.s.v.

Tips & Tricks
Spara allt! Gör hellre en ny teckning eller ett 
nytt manus än att slänga eller sudda. Under 
experimenterandet är allt av värde, en gammal 
idé kan på tio minuter bli den bästa någonsin!



En väldigt viktig del av att 
experimentera är att låta 
deltagarna själva utforska 
vad som fungerar och inte 
fungerar.
Dessa erfarenheter gör så 
att deltagaren själv skapar 
kunskap genom erfarenhet. 
Erfarenheter minns och 
förstår deltagarna lättare 
än information de bara fått 
höra.

Tips & Tricks!
Även om ett experiment inte går som planerat så 
kan resultatet ändå bli bra! Det är meningen med 
att experimentera. Ibland kan allting gå helt fel 
men deltagarna lär sig av de misstag som de 
gjorde. Erfarenheter skapas av både lyckade och 
misslyckade experiment!

EXPERIMENTERAEXPERIMENTERA



UTVECKLAUTVECKLA

Att utveckla och skapa är det steg i processen där 
deltagarna börjar forma, strukturera och konkretisera det 
de vill göra. Det är viktigt att bygga vidare från det man 
redan kommit fram till i de tidigare stegen och tydliggöra 
en riktning att jobba mot. Detta är den mest konkreta 
delen av arbetet, då experiment har gjorts och fokusen 
hamnar på arbetet med det deltagarna vill skapa.

Tips & Tricks
Ta en paus innan det här steget! 
Hjärnan kan inte alltid gå på 
högvarv, ge deltagarna lite 
andrum att gå ifrån ett tag.  
Pausens längd kan variera men 
den bör vara så lång att när 
deltagarna kommer tillbaka så 
har de återställt sina hjärnor. 
När de sätter igång igen, så ser 
de på sina arbeten med nya 
fräscha ögon. 



UTVECKLAUTVECKLA

I det här steget i processen är din roll som pedagog 
och ledare särskilt viktig. Här är det inte riktigt lika fritt 
som i de två tidigare stegen eftersom det ska bli ett 
färdigt verk. Därför måste deltagarna känna att de 
kan luta sig mot dig. Detta betyder inte att du ska göra 
deltagarnas verk åt dem, men du ska kunna vägleda 
och motivera deltagarna så att de känner att de kan 
lyckas med sina visioner.

Tips & tricks.
Ha alltid en egen penna 
och papper, eller andra 
visuella hjälpmedel, med 
dig så att du kan visa 
deltagarna dina tankar 
på ett mer konkret sätt. 
Då får deltagarna också 
någonting de kan behålla 
och gå tillbaka till om de 
kör fast och du är upptagen 
på annat håll.



KOMMUNICERAKOMMUNICERA

I det sista steget i skapandeprocessen handlar det om 
att visa och kommunicera. Med olika metoder kan 
deltagarna redovisa det de har skapat, det kan 
exempelvis vara med ord, genom utställning eller 
publicering. Detta är processens avslut. Det är ett sätt 
att bekräfta att det deltagarna har gjort är värt att 
visa upp och att de själva är värda att bli sedda!

Tips & Tricks
När det kommer till redovisning så kan du låta 
deltagarna presentera varandras arbeten. Detta gör att 
de får interagera med varandra och visa hur de tar in 
och analyserar någon annans arbete. Genom att ställa 
frågor som t.ex. ”vad tänker du på när du ser verket?” 
och ”vad tror du att den som skapat verket vill berätta?” 
kan deltagarna utforska sina verk tillsammans.



KOMMUNICERAKOMMUNICERA

Tips & Tricks
Fråga deltagarna hur de 
vill visa sina verk! Det är 
både demokratiskt och 
ett bra sätt att ta reda på 
vad deltagarna känner 
sig bekväma med!

När deltagarna väl visar upp sina färdiga arbeten är det 
viktigt att ni tillsammans reflekterar över verken. I dialog 
kan man se tillbaka på arbetsprocessen, diskutera vad 
som gick bra, vad som gick mindre bra och vad deltagaren 
kan göra annorlunda i framtiden. I detta moment knyter 
ni ihop säcken och både du som pedagog samt deltagarna 
får en inblick i hur processen sett ut.
Samtidigt så ska kursen vara en fristad för deltagarna 
och ibland kan det vara så att de inte vill visa sina verk 
för gruppen. Då kan deltagaren visa bara för dig och ni 
skapar en dialog som hen kan känna sig trygg i.


