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Handlingsplan för Skapande skola
Bakgrund
The International School of the Gothenburg Region (ISGR) är en International Baccalaureate (IB) skola
för årskurserna 0-12. Skolan är uppdelad på två campus: Guldheden (årskurs F-5) och Götaberg
(årskurs 6-12). ISGR är en få skolor i världen som erbjuder ett internationellt skolprogram som täcker
alla grundskolans årskurser: Primary Year Programme (PYP) och Middle Year Programme (MYP),
auktoriserade av IB-organisationen.
Skolan erbjuder också undervisning enligt den svenska läroplanen Lgr11, uppdelat på Lgr Primary Year
Programme (LGRP) och Lgr Middle Year Programme (LGRM).
Den här handlingsplanen gäller hela grundskolan, årskurs F-9. Detta då skolan inom ramen för
Skapande skola vill öka fokus på kreativitet och kultur för barn och unga. Det här är ett område som
prioriteras gemensamt av skolans campus och sektioner. Vår tanke är att viktig utveckling sker i mötet
mellan idéer och estetisk erfarenhet.
Tidigare års teman för Skapande skola på ISGR har varit: den internationella skolkulturen, hur elever
genom skapande förbereds för vuxenlivet, skapandets betydelse för integration, den estetiska
processens betydelse för välbefinnande samt kulturella verktyg för kommunikation.
Det här året har vi bestämt oss för att vi vill utforska hur kulturen påverkar vår attityd och visa
tacksamhet för vad den bidrar med. I möte med konstnärliga uttryckssätt påverkar kulturen påverkar
våra tankar och handlingar. Interkulturella dialoger och mellanmänskliga möten med konstnärer bidrar
till ökad förståelse för andra sätt att tänka och leva. Genom kulturen och Skapande skola får vi tillfälle
att öva färdigheter som gör att vi, i ökad utsträckning, kan bidra till en hållbar lokal som global kultur.

Vad är Skapande skola?
Skapande skola är ett projekt som Statens kulturråd beviljar bidrag. Det ger elever möjlighet att träffa
professionella kulturutövare och delta i fler estetiska lärprocesser än vad de skulle göra annars samt
att utveckla relevanta och användbara för att uttrycka sig.
Skapande skola baserar sig på tron att meningsfulla, estetiska upplevelser stödjer flera olika sätt att
lära känna alla barn som unika. Detta då estetiska upplevelser är individuella till sin natur och kräver

en vilja att engagera sig. Barnen får möjlighet att kommunicera, representera och uttrycka sina tankar,
känslor och uppfattningar. Därtill får de utveckla kreativitet, fantasi och flexibelt tänkande. Deras
förståelse för olika kulturer ökar och alla elever får möjlighet att uttrycka sitt kulturarv.
Skapande skola är demokratiskt. Projektet inkluderar demokratiska beslut som fattas under
processens gång. Det ger eleverna möjlighet att uttrycka och hantera sina röster samt bidra med
perspektiv, idéer och tankar. Projektet medvetandegör eleverna om den gruppdynamik de är en del
av där det gäller att ta hänsyn till varandras behov, både när man talar och lyssnar på andra.
Skapande skola ligger i linje med en rad viktiga styrdokument. I kulturstrategin för regionen betonas
vikten av demokratisk öppenhet inom ramen för kultur (Kulturstrategi, s. 15). Genom att projektet är
demokratiskt visas respekt för barn och ungas åsikter. Det anpassas också efter elevernas ålder, då
barn och unga deltar utifrån sina förutsättningar och engagerade vuxna sedan lyfter elevernas
erfarenheter och diskussioner till en beslutsfattande nivå.
Eleverna får också prova på och föreställa sig olika sätt att utöva olika konstnärliga aktiviteter, på både
ett personligt eller professionellt plan vilket uppfyller FN:s konvention om barns rättigheter att alla
barn ska få möjlighet att delta i kulturliv och -upplevelser (Barnkonventionen, Artikel 31). Detta hjälper
också elever att lära sig om samhällets behov av estetiska ämnen. Till exempel kan författare och
konstnärer vara viktiga förebilder vid förändringar i samhället, genom att visualisera och modellera ett
kreativt, hållbart och icke-våldsamt sätt att leva.
Inom de nationella kulturpolitiska målen betonas internationellt och nationellt kulturutbyte samt
kulturell mångfald. Detta är något vi finner viktigt på ISGR då vi vill ge eleverna en ökad medvetenhet
om sina egna och varandras kulturarv, identiteter och rötter. I det här sammanhanget är det också
viktigt att kulturen får vara så fri, utmanande, positiv och framåtblickande, som den ofta är
(Barnombudsmannen, s. 6).

Vad görs idag?
Skapande skola är ett komplement till redan pågående kulturarbete och estetisk verksamhet på skolan.
ISGR omfattas inte av någon kulturgaranti. Därför ökar Skapande skola elevernas jämställdhet och ger
alla elever möjlighet att delta i åtminstone en professionellt ledd kulturupplevelse per skolår.
På grund av skolans internationella inriktning finns en medvetenhet kring olika länders kulturer
geografiska regioner. Det sker utbyten med andra länder, till exempel Uganda, Spanien och Frankrike,
vilket också främjar elevernas språkutveckling. Olika former av internationellt, kulturellt utbyte sker
också kontinuerligt, genom internt utbyte på skolan, för att öka interkulturell förståelse och respekt.
Under temadagar och -veckor jobbar skolan med globala frågor för att stärka den internationella
skolkulturen samt främja kulturella intressen och erfarenheter. Det kan handla om satsningar på att

studera hur barns rättigheter uttrycks i litteraturen, hur man kan visualisera kärlek och jämställdhet
eller genom kultur främja barns och kvinnors rättigheter. Under dessa tidpunkter sker skapande,
dialoger, kulturella aktiviteter och gränsöverskridande samarbeten, som bryter av mot det ordinarie
skolschemat.
Skolan arbetar med olika värden för att stärka den internationella skolkulturen. I det arbetet ingår även
att stärka kontakt mellan skolan och kulturutövare samt muséer och andra institutioner. Detta sker
även inom ramen för ordinarie undervisning, bland annat samhällsorienterade ämnen, bild och teknik.
Exempel är att eleverna har fått besök av skådespelare, gått på teater och bio, deltagit i workshops
med mera. De har sett film i samband med studier av minoritetsspråk / nordiska språk och besökt en
utställning om romer på Göteborgs stadsmuseum.
Under jämna mellanrum får eleverna möjlighet att visa upp resultat av estetiska lärprocesser, i
samband med högtider, shower eller utställningar. Elevernas verk uppmärksammas då samtidigt som
skolan lyfter fram eget skapande och måluppfyllelser.

Syfte
Genom Skapande skola stärks relationen mellan skola, kulturliv och samhälle. Eleverna får ökad
kontakt med världen utanför skolan och blir mer delaktiga i den. De får också lättare att relatera
skolämnen till vad de möter i verkliga livet, vilket är en viktig förutsättning för en känsla av gemenskap,
integration och bättre samhälle.
Genom Skapande skola kommer eleverna i kontakt med sin kreativitet. De lär sig medan de har roligt
och upplevelsen kommer att forma dem som individer, då den fördjupas av den kombinerade
erfarenheten av att både ta del av konstverk och skapa själva. Därtill utvecklas deras identitet när de
får möjlighet att interagera med, förstå och relatera till konstnärers uttrycksfulla och uppfinningsrika
jag. Då får eleverna tillfälle att utforska och utveckla aspekter inom sig själva Eleverna blir också
informerade om olika ämnen som de estetiska workshoparna tar upp, även om det inte alltid är
avsikten.
I utvärderingar framkommer det att elever upplever att de får öva sina kommunikativa förmågor
genom att ställa frågor och känslomässiga färdigheter genom att våga prova en för dem ny konstform
eller befinna sig i en ny slags undervisningssituation. Skapande skola kan också vara bildande och
utvecklande.
Skapande skola bidrar till att perspektivet på kultur breddas och eleverna lär sig om sig själva. Projektet
bidrar till en positiv inverkan på elevers självförtroende och självkänsla. Det beror på att eleverna får
inspiration och känner igen sig, medan de står i centrum, blir sedda och respekterade.

Projektet har stöd från lärare och ledning på både den nationella och internationella sektionen på
skolans båda campus. Att projektet är gemensamt för hela skolan ökar också möjligheterna till ett
kooperativt, gränsöverskridande och experimentellt arbetssätt. För ett par år sedan tillsattes en
Skapande skola-kommitté för att stärka sektions-överskridande samarbete. Det här året har en rad
elever på högstadiet anmält intresse att bli mer involverade i planering, genomförande och
dokumenterande av Skapande skola-evenemang. De har själva anmält intresse och preferenser för vad
de vill arbeta med. Därför kommer dessa elevers medverkan att öka under kommande skolår.
Skapande skola ger eleverna möjlighet att konkretisera och samtala om olika föreställningar, visioner,
och fantasier de har. Genom att tolka dem utvecklas också elevernas tankeförmågor och de förbättrar
sin förmåga att uttrycka vad de vill ha sagt, under tillåtande förhållanden och i mötet med andra.
Under workshopar uppstår ofta tillfällen då elever behöver gripa tag i dilemman som uppkommer
under skapandeprocessen. Detta aktiverar och ställer krav på elevernas kreativa såväl som kritiska
tankeförmågor. Eleverna får öva upp kreativa förmågor som de behöver för att bättre kunna lösa
komplexa problem, vilket de har nytta av senare i livet.
Skapande skolas kulturella och estetiska upplevelser integreras i så hög utsträckning som möjligt med
ordinarie undervisning. Detta för att öka fokus på flödande processer och kunskap om hur elevers
naturliga attityder kan användas. Vi tänker att den nyfikenhet och glädje som kommer till uttryck kan
användas vid utforskande och undersökande även i andra sammanhang.
Skapande skola ökar elevers trygghet, då det erbjuder en plattform att få prata om känslor, upplevelser
och erfarenheter som ständigt är närvarande, men sällan ges plats i akademiska sammanhang. Detta
minskar stress och spänningar, samtidigt som eleverna lär sig om hur de fungerar i olika slags
lärprocesser. När elevernas trygghet ökar blir de också mer öppna och redo att lära sig nya ämnen
samt fördjupa sig i bekanta ämnen. Det leder till ökad måluppfyllelse och personlig utveckling.
Genom att skapa tillsammans, på olika sätt och med olika innehåll ökar elevernas gemenskap. Språkliga
och andra barriärer överbryggas. Eleverna får upptäcka nya eller andra sidor av varandra.

Mål
Det här skolåret vill vi fokusera på tacksamhet för det som kulturen ger oss. Att elever, lärare och
konstnärer tillsammans uppskattar och upplever konst på ett djupt och meningsfullt sätt uppmuntrar
till förundran, fantasi, uttryck och kommunikation.
Elever upplever både lokala och globala utmaningar, som de upplever att kulturen kan ge dem
perspektiv på. Genom att få möjlighet till eget skapande i trygga inlärningsmiljöer kan de få tänka och
bearbeta attityder och värderingar samt uppleva ögonblick av insikt, som hjälper dem att hantera

vardagen. Det kan vara genom att skapa konst, sätt att se på skapande eller att uppskatta vilken
inverkan konsten har på oss som individer.
Elevernas välbefinnande och känsla av att vara jämlikt och rättvist behandlade ökar när de får vara
barn som deltar i och guidas genom skapandeprocesser. Genom att utforska, diskutera och skapa konst
får de möjlighet att undersöka: Hur hänger kreativitet, kultur och tacksamhet ihop? Vad är syftet med
kulturella upplevelser? Kan kreativa aktiviteter göra oss till bättre människor? På vilka sätt finns det
möjlighet att uttrycka tacksamhet?
Skapande skola och kulturen i allmänhet delar med sig av erfarenheter och kunskap. Genom den får
vi uppleva estetiska kvaliteter och lära oss om formella komponenter som ingår i konstverk. Eleverna
får öva sig i att både observera och lyssna, vilket leder till noggrann reflektion som kan skapa nya
förståelser. Genom att konstnärerna inom Skapande skola har pedagogisk erfarenhet anpassar de
också skapandet efter elevernas intressen och ålder.
När eleverna skapar får de också berätta sina egna historier, samt hur de upplever färg, form med
mera. Eftersom eleverna på ISGR kommer från många, olika kulturer och länder är det viktigt att
estetiska traditioner från olika delar av världen lyfts fram. Det blir då lättare för elever att tillägna och
identifiera sig med skolans internationella skolkultur. Hur kan de utforska vad kulturen ger oss? Hur
ser den ut i olika delar av världen, om man ser till olika kulturers historia, mening, stilar, tekniker och
estetik? Genom att uppleva och studera detta övas elever i att tolka, förhandla och konstruera mening
utifrån visuella bilder, litterära texter med mera.
Att diskutera estetiska ämnen i förhållande till yttrandefrihet kan också ge perspektiv och leda tanken
in på olika sociala gruppers rättigheter att uttrycka sina åsikter eller idéer kreativt och utan rädsla för
censur eller negativa påföljder. På olika håll i världen ser rättigheter olika ut vad gäller yttrandefrihet
och det följer också ett ansvar med det.

Genomförande
Skapande skola kretsar kring elevers egna initiativ, önskemål och tankar. Genom att de får rösta fram
vilka estetiska aktiviteter de vill delta i sker en variation i vilka slags workshops som anordnas samt
vilka artister eleverna möter. Eleverna får på så sätt upptäcka och reflektera över olika sätt att skapa,
tolka, analysera och presentera.
Skrivandet av ansökan och handlingsplan sker i samverkan mellan elever, lärare, bibliotekarier och
Skapande skola-kommittén. Innan dessa skickas in lämnar även rektorerna sina synpunkter och
godkänner.
Hur förberedelser, genomförande och utvärdering går till har anpassats efter elevernas ålder och de
specifika förutsättningar som gäller på skolans två campus.

Guldheden, åk F-5:
Förberedelse: Bibliotekarie, lärare och elever samtalar om vad kreativitet är. Eleverna får en mängd
uppslag på aktiviteter för att sedan rösta på vilken slags kreativ workshop deras årskurs ska delta i.
Innan workshops görs sedan presentationer av artister som eleverna kommer att få träffa.
Genomförande: Alla elever i en årskurs ges samma möjligheter att delta och prova på nya uttryckssätt.
Skapande skola sprids ut under skolåret, men sker framförallt i samband med två festivaler: Reading
week och Culture week. Reading week betonar konsten att berätta en historia genom ord och
illustrationer. Den inspirerar och stödjer också eleverna att skapa deras egna historier, på sitt eget sätt.
Culture week låter eleverna delta i kreativa workshops utifrån ett tema som väljs varje år. De
schemabrytande aktiviteterna är ett komplement till vad som vanligtvis sker.
Utvärdering: De yngre eleverna visar vad de har lärt sig, både med hjälp av bilder och berättelser. De
äldre eleverna fyller i ett Google-formulär där de uppmanas att betygsätta de olika aktiviteterna som
de har deltagit i, samt föreslå aktiviteter för nästa år. Lärare uppmanas att berätta en eller två
anekdoter om hur eleverna reagerade på och upplevde aktiviteterna.

Götaberg, åk 6-9:
Förberedelse: Elever får tillsammans med klassföreståndare fundera över vilken slags kreativ workshop
de vill delta i samt fylla i önskemål om detta och tema för workshopen i ett Google-formulär. Elevernas
önskemål sammanställs sedan och tas i beaktande. Dessutom tas hänsyn till önskemål som lämnats in
i samband med tidigare utvärderingar av Skapande skola-insatser för att få ett större statistiskt
underlag.
Skapande skola-kommittén bokar aktiviteter utifrån resultatet av elevernas önskemål. Detsamma
gäller för förslag på artister som lämnats in. När tiden för en aktivitetet närmar sig får eleverna en
presentation av och ett förberedelsematerial utifrån vem de ska träffa. Om det är en författare ges
eleverna möjlighet att läsa böcker innan författarbesöket. Eleverna får också en introduktion i teman
som Skapande skola-insatserna tar upp. För att underlätta inkorporerandet av Skapande-skola insatser
i undervisningen ligger de utspridda under skolåret.
Genomförande: På Götaberg prioriteras författarbesök då intresset för läsande och skrivande är stort
och litteratur är väsentligt för utveckling av språk, empati och inlevelse. När det gäller estetiska
workshopar är det frivilligt, eftersom mer motiverade elever kan anmäla sig då. Insatsernas effekter
kan ändå blir stora, när det gäller hur eleverna ser på vad de upplevt, fått lära sig och hur de påverkats.
Utvärdering: Elever utvärderar Skapande skola-evenemang under klassråd, genom att fylla i ett
Google-formlär. De får då skriva ned tankar och frågor kring sina upplevelser, sin förförståelse, vad de

lärt sig, hur de upplevde workshopen samt önskemål inför kommande evenemang. Lärarna reflekterar
också på samma sätt, gör kopplingar till läroplaner med mera. Utvärderingarna tas sedan i beaktande
av Sakapande skola-kommittéen. Biblioteket köper också in böcker utifrån författarskap, estetiska
ämnen, eller kulturutövare som eleverna vill lära sig mer om.

Jämställdhetsperspektiv
Skapande skola ger alla elever möjlighet att ta del av estetiska evenemang under skoltid. Evenemangen
anpassas utifrån elevers behov, perspektiv med mera för ett så inkluderande förhållningssätt som
möjligt.
De marknadsförs på ett sätt som ska vara tydligt, enkelt för alla att uppfatta, med lättläst text, bildstöd
och bilder. Inför författarbesök används också texter på olika läsnivåer, högläsning och inlästa texter.
Om de aktuella texterna inte redan finns inlästa kontaktas också Legimus i god tid innan. Inför
evenemang utprovas teknisk utrustning noga och efteråt ber vi artister att dela sina presentationer så
att elever kan gå tillbaka till dem eller ta del av dem, ifall de inte var närvarande.
Skolan använder olika metoder för att samtala om allas lika värde, bland annat ett normkritiskt
perspektiv som tar upp vilka normer som syns och inte syns i samhället, reflektera över vilka ord vi
använder, representation av män/kvinnor/cis- och transpersoner med mera. Detta görs både både
tillfälligt och kontinuerligt i relation till litteratur, sociala medier, i samband med temaveckor och dagar med flera tillfällen. På skolan finns även en HBTQ+-grupp som har varit engagerade vid inbjudan
av HBTQ+-artister.
Målet är att bjuda in lika stor andel manliga som kvinnliga artister inom ramen för Skapande skola samt
att även bjuda in representanter för HBTQ+. Det går dock inte helt att styra, eftersom vi utgår från
elevers omröstningar.
Målet är att eleverna ska bejaka sig själva, varandras likheter och olikheter. Inser att alla är unika men
ändå lika, oavsett ursprung, kön, religion, sexuell läggning, funktionsvariationer med mera. Inom
ramen för Skapande skola är önskemålet att eleverna får möta positiva förebilder samt lära sig att olika
delar av deras identitet också kan växla beroende på sammanhang.
Eleverna ska få känna sig fria att delta utifrån sina intressen, förutsättningar och bakgrunder. Upptäcka
nya sidor hos sig själva och bejaka varandras olikheter. Mångfald bidrar till fler perspektiv, kreativitet
och produktivitet. Det gör också att eleverna vågar möta det som är annorlunda och inte är rädda på
samma sätt, varken för att de själva eller deras idéer ska sticka ut. Fler mänskliga erfarenheter och
kulturer representeras, vilket gör det lättare att kommunicera i ett globalt sammanhang.
Många elever på skolan har erfarenhet av att fundera mycket på sin kulturella identitet och
hemhörighet. De har även frågor kring deras modersmål, som hur det är att kunna tala ett annat språk

bättre än sitt modersmål. De får därför träffa representanter för olika språk, men framförallt engelska
och svenska ur jämställdhetsperspektiv, därför att engelska är officiellt språk och svenska värdspråk
på skolan. Förutom dessa språk är spanska, franska, tyska och mandarin stora språk. Elever får därför
i så stor utsträckning som möjligt möjlighet att läsa böcker som blivit översatta till olika språk.

Planerade insatser. Campus Guldheden (Åk F-5)
Åk F-1. Eleverna vill delta i en workshop inom musik, där eleverna får göra sitt eget musikinstrument
innan workshopen. Temat för workshopen i musik ska vara: Vad betyder uppskattning? Hur gör man
en låt av uppskattning? Vilka instrument kan användas?

Åk 2. Eleverna vill rita / måla något som inkluderar stämplar. De vill måla in stämplar i ett
sammanhang eller prova på stämpelkonst.

Åk 3. Eleverna vill prova på att skapa något med papier-maché.

Åk 4 och 5. Eleverna vill arbeta med lera / skulptur. De vill göra statyer på temat: Vad är du tacksam
för? Gör det! Visa oss!

Åk 4 och 5. Eleverna vill kombinera författarsamtal och workshop i illustration, ihop med en
konstnär som är både författare och illustratör.

Motivering till samtliga evenemang för åk F-5: Estetiska ämnen främjar attityder som empati och
uppskattning och färdigheter som analys, som hjälper oss att se unikheten hos varje person såväl som
att utforska det gemensamma som förbinder oss.

Att delta i många olika slags aktiviteter är bra och främjar olika sätt att uttrycka sig. Att vara kreativ
betyder inte bara att kunna rita eller måla utan det involverar så många andra saker, inklusive pappier
maché! Speciellt nu under Covid-19, när många kulturella platser är tillfälligt stängda är det ännu mer
värdefullt att genomföra workshops i vår skola.

Planerade insatser. Campus Götaberg (Åk 6-9)

Åk 6: Eleverna vill lära sig teckna humoristiskt genom att träffa en författare till tecknade serier eller
grafiska romaner. Språk: Engelska
Motivering: Eleverna får prova att uttrycka känslor, idéer och erfarenheter i bild. De får öva
flexibilitet och finmotorik, att tolka och presentera både egna och andras konstverk. Det hjälper dem
att utveckla kunskaper och färdigheter som konstnärer har.

Åk 6 och 7: Eleverna vill lära sig berätta historier, gärna i gränslandet mellan fantasy och skräck, på
temat monster (andar, vampyrer, Frankenstein etc.). Språk: Svenska
Motivering: Skrivandet av historier främjar uppskattning av litteratur, bearbetning av rädslor samt
utveckling av empati och fantasi. Hur ser fantasygenren inom litteratur ut i olika delar av världen?
Varför vill människor uppleva skräck?

Åk 6 och 7: Eleverna vill lära sig skriva berättelser av en författare inom realistisk genre. Språk:
Engelska.
Motivering: Eleverna vill lära sig tekniker för att skapa spänning i sina personliga berättelser. De vill
genom skapande utforska sina intressen, övertygelser och värderingar, samtidigt som de får träffa en
författare som skrivit om en annan del av världen. Eleverna vill lära sig att utbyta respons på och se
det unika och gemensamma i varandras texter.

Åk 7: Eleverna vill se på film för att lära sig om hur man med hjälp av modern filmteknik skapar en
story. Språk: Engelska
Motivering: Eleverna vill lära sig färdigheter som en filmregissör har. De vill lära sig att titta och lyssna
responsivt medan de skapar film samt att öva sitt kreativa och analytiska tänkande för att skapa
idéer medan de tar beslut om filmens utformning.

Åk 8: Eleverna vill prova på arkitektur med hjälp av återvinningsmaterial. De vill lära sig om och
upptäcka olika arkitekturstilar samt experimentera med material, vinklar och ljus. Eventuellt ska
eleverna hitta sitt material utomhus och sedan sätta ut det i naturen igen. Språk: Engelska.

Motivering: Elever får lära sig om varandras erfarenheter av olika platser och kulturer, samt värden,
perspektiv och traditioner som kan inrymmas i olika arkitekturstilar och samhällen.

Åk 8: Eleverna vill lära sig teckna skräckmanga. Språk: Engelska och Svenska.
Motivering: Eleverna får utveckla empati genom att fokusera på psykologi, relationer och vad som
motiverar karaktärerna till deras handlingar i skräckberättelser. De får också bygga upp skydd mot en
värld som kan göra dem skräckslagna.

Åk 8: Eleverna vill träffa en författare som tar upp interkulturella förhållningssätt och sociala
problem, för att lära sig skriva utifrån olika perspektiv. Det kan vara från olika politiska, religiösa
eller andra perspektiv.
Motivering: Eleverna får öva sig på att förhålla sig till olika värden medan de skriver. De får skriva
med ett öppet sinne i fråga om hemmahörighet, ideal eller något annat.

Åk 8: Eleverna vill träffa en skådespelare för att lära sig om social integration, grupptryck och
våld. Språk: Engelska.
Motivering: Genom teatern får eleverna möjlighet att se sig själva reflekterade i omvärlden. De får
öva på att gå in i olika roller och ha mod att möta osäkerhet. De får utforska idéer om hur det är att
vara någon annan, befinna sig i en ny situation och möta utmaningar som kommer utifrån.

Åk 9: Eleverna i åk 9 vill lära sig om filmmusik. De vill återskapa och förbättra filmmusik från kända
filmer, samt se en film och upptäcka hur dess musik är gjord. Språk: Engelska.
Motivering: Eleverna vill öva sig i att uppskatta filmmusikens möjligheter och begränsningar. De vill få
tips på hur man skapar stämning för att få något att verka på ett visst sätt.

Åk 9: De vill träffa en författare till realistisk litteratur, som lär ut hur man går tillväga för att skriva
historiska berättelser. Språk: Engelska.
Motivering: Eleverna får upptäcka sätt att skriva som har en både lokal och internationell betydelse,
för enskilda människor och folkgrupper.

Åk 9: De vill träffa en författare som kan lära ut hur man skriver memoarer. Språk: Svenska eller
engelska.
Motivering: Eleverna får lära sig hur man skriver porträtt, hittar på och skildrar komplexa problem
som kan göra någons liv intressant för andra.

Dokumentation
Dokumentation av Skapande skola sker via två biblioteksbloggar:
●
●

Åk F-5: https://isgrguldlibrary.wordpress.com/
Åk 6-9: https://lmcgotaberg.wordpress.com/

Dessutom sker dokumentation på sociala medier:
●
●

ISGR’s Facebooksida
ISGR’s Twitter-konto

Informationsutbyte sker också med föräldrar på lärplattformen Schoolsoft. Föräldrar kan också läsa
om Skapande skola evenemang som skickas ut i nyhetsbrev. Elever och lärare kan ta del av resultat av
Skapande skola-evenemang genom utställningar i biblioteket.

Samverkan
Vi använder oss av kulturutövare som har genomgått minst treårig konstnärlig utbildning. Dessa
kulturutövare har också dokumenterad erfarenhet av att arbeta pedagogiskt och med målgruppen
barn och unga.
För att säkerställa professionalitet använder vi oss exempelvis av följande bokningskanaler:

●
●
●
●
●
●
●

Författarcentrum
Illustratörscentrum
Kulturkatalogen Väst
Kulturterminen
Drums for Peace Network
Talarforum
Kontakt med barnkulturkonsulent

Kulturrådet har också godkänt att vi själva kan boka utländska författare för Skype-samtal samt att vi
får kalla Skapande skola för Creative School.

Kontaktperson:

Elin Wästlund
School librarian ISGR
elin.wastlund@isgr.se
T +46 (0)31 708 92 06
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