
GADUSCH PLUSCH – WORKSHOP

Säg ja till det som kommer! Ta emot bollen och kasta den vidare. Ingen 
censurering – detta är väldigt viktigt!
Träning på entreprenörskap, problemlösning, nyfikenhet och samarbete. 

En skoltimma: en kort version
Två skoltimmar: hela programmet ( i uppvärmningen vill längden variera från grupp till 
grupp)

Uppvärmningen (varierar hur många det är tid till):
1 Vi gör en historia på 32 ord – ett ord var – ingen betänketid
2 Brainstorm på platsen där vi är: 1 min – hela gruppen eller i mindre grupper – 

skriv ner så många associationer ni kommer på
1 Teckna ett porträtt av den som sitter vid sidan av dig med vänsterhanden – 3 min
2 Tygstycke – förvandla ett tygstycke till det första du tänker på

Uppgifter:
1. Gruppen delas i mindre grupper om 4-5 i varje.
2. Alla grupperna väljer ett uppdrag, tema osv, de får 5 minuter till brainstorm och 

diskussion runt uppgiften. Så gör grupperna en kort muntlig presentation för de 
andra grupperna.

3. Feedback; frågor/ förslag kommer från  åskådarna och från oss. Grupperna får 15 
minuter till att videreutveckla och  sina idéer utifrån de frågor och förslag som 
kommit upp. Detta arbete kräver samarbete och en positiv inställning.  

4. Grupperna gör en ny presentationsrunda
5. Ny feedback
6. Bygg modell/ skiss/ dramatisering
7. Slutlig presentation och applåd!

Uppdrag/ tema för grupp arbetet kan variera och i den grad det är möjligt anpassas till 
vad som kommer ut av brainstormen på "platsen där vi är"; identitet/ brister i 
kommunen o s v. Men det kan också handla om ett nytt koncept för ett arbetsbord/stol 
till exempel. I denna workshopen är temat bara väsentligt i syfte att det ska engagera. 
Målet med workshopen är att sätta i gång idéer runt ett specifikt uppdrag, att  utveckla 
dessa tillsammans i gruppen och att ta tillvara den feedback som kommer vid 
presentationerna.  Det kräver mod och träning att presentera en idéskiss och inte minst 
att vara villig till lyhördhet, att ta emot, och att undersöka relevansen i feedbacken.

Lokal: Tillgång till bord Pris: Efter överenskommelse
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