
Affisch med hjälpfrågor
SE
Vilka intressanta saker har du sett eller 
märkt under den senaste tiden?
Vad händer i ditt liv just nu?
Vad pratar du om med dina kompisar? 
Eller med familjen? Vad sker i världen nu enligt din mening?

HITTA PÅ
Hurdana bilder tycker du om? Svartvita? Färggranna? 
Teckningar? Hurdana bilder finns i din mobiltelefon?
Hittar du bilder om ditt ämne på nätet eller i böcker?
Kan du teckna något om ditt ämne?
Har du försökt dig på att göra collage?

PRÖVA
Hur kunde du berätta om bilderna för dina kompisar 
eller familjemedlemmar?
Du kan öva ditt anförande för dig själv eller för 
din hund eller katt.
Har du prövat på att öva din berättelse på video?
Du kan välja bilder tillsammans med dina kompisar. 
Har du testat på att skriva ditt manus genom att diskutera med någon?

BERÄTTA
Är du orolig för att tala? Det gör ingenting. 
Alla är spända och var och en har sin stil att tala.
Fel är viktiga och värdefulla. Utan fel föds ingenting
 nytt och intressant. Förarga dig inte över fel!
Berätta om bilderna med egna ord! Du är intressant!
Vi uppmuntrar och ger applåder!

För formgivare  – och för oss alla – är det viktigt att kunna tala om 
och beskriva sitt arbete samt dela idéer också om de ännu inte är färdiga. 
Det kan vara spännande, men det är också roligt!

Alla gör fel och misstag någon gång, det betyder ingenting. I kreativt arbete 
är fel en viktig del av utvecklingsprocessen. Fel är ett tecken på att du vågar 
göra något modigt! 

Vi stöder varandra och är intresserade!
Det gör berättandet roligt och givande för alla.
Alla kan lära sig något nytt genom PechaKucha!
Idén med formgivning är att utveckla saker och ting. 
Design är att lära sig och att förvandla världen och vår gemensamma framtid. 
Vi kan börja med vår egen klass, vår skola och vårt hem!


