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UppdragetUppdrag och 
projektstart

Minns du dina första tankar 
när vi fick uppdraget?  
Vad tänkte du?

"Jag tyckte att det lät spännande" 
 
"Jag tänkte att man kunde bygga olika saker, och 
jag tyckte det var kul" 
 
"Jag tänkte att det var väldigt roligt" 
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Hur gjorde vi för att komma 
fram till våra idéer? Var det 
svårt att komma på ideer?Idéerna 
"Vi skrev upp på tavlan och man fick berätta sina 
idéer. Det var ett bra sätt att komma på förslag" 
 
"Vi skrev upp idéerna på en tavla. Det var lite svårt 
att komma på idéer, men det gick ganska bra" 
 
"Det var inte så himla svårt att komma på idéer. Men 
det var lite svårt att komma fram till vilka idéer vi 
skulle välja för det var många som tyckte väldigt 
olika" 
 
"Jag tyckte inte att det var så svårt att komma på 
idéer, det var rätt lätt" 
 
"Jag tycker inte att det var så svårt för att inget var 
fel och alla tänkte på sina egna fantasisätt, och så 
kom vi på att det skulle vara ett godisland till slut"

Gemensam brainstorming vid 
projektstarten

Slutgiltiga idéerna 
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Byggkontraktet Hur bestämde vi vad som skulle stå i kontraktet?

Hur tyckte du det var att ha ett byggkontrakt 
och hur tycker du det gått att hålla 
byggkontraktet?

 
"Vi skrev ett kontrakt 
för att alla skulle få 
reda på att man 
skulle göra det och 
det, och när man 
skulle börja så var 
det bra att ha ett 
byggkontrakt. Om 
man inte lyssnade på 
varandra så kunde 
man gå och kolla vad 
har jag gjort nu för 
fel" 
 
"Vi skrev ett kontrakt 
för att alla ska följa 
det, så det ska vara 
roligt att bygga på 
fritids" 
 
"Vi skrev ett kontrakt 
för att ingen skulle 
göra något på någon 
annans arbete utan 
att man pratat ihop 
sig"

"Vi skrev kontraktet för att vi skulle 
vara snälla mot varandra och inte 
bråka"

"Vi bestämde tillsammans vad som skulle stå i kontraktet, så alla 
tänkte på nåt som de tyckte skulle vara med" 
 
"Vi räckte upp handen och så bestämde vi allihopa att t.ex. alla ska 
vara snälla mot varandra, och så kom vi på olika saker och så blev 
det helt plötsligt ett kontrakt" 
 
"Vi fick säga vad vi tyckte och vad man ville skulle stå på kontraktet, 
t.ex. att man ska hjälpas åt, för det kan vara väldigt bra att hjälpas åt 
ibland" 
 

"Det har gått bra att ha byggkontrakt, vi samarbetade" 
 
"Det var väldigt bra att vi hade ett byggkontrakt för då så bråkade vi 
inte lika mycket och så var det också lite roligt. Det var mer enkelt än 
svårt att hålla sig till reglerna"  
 
"Jag tycker det har gått bra att ha ett kontrakt för ibland glömde jag 
bort lite hur man skulle göra och då gick jag bara och tittade på 
byggkontraktet där det står vad man skulle tänka på när man bygger 
det här fantasiprojektet" 
 
"Jag tycker vi ska ha det till nästa projekt. Det har gått bra för vi 
påminde varandra så att inga glömde något från kontraktet, så att 
alla höll sams och så" 

Varför skrev vi ett 
byggkontrakt?
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Hur tänkte du när det kom 
fler brev under projektet?

De 
andra  
breven

"Det var spännande och man fick nya saker"  
 
"Det var spännande och man ville bara läsa" 
 
"Det var jätteroligt och man trodde mer på det här. Först 
trodde man typ att fröknarna hade typ gjort det och att man 
bara skulle hänga med men när det kom flera brev så stod 
det ett från L, då blev det mer spännande och så trodde man 
mer på det"  
 
"Jag tyckte det var kul att det kom fler brev och att det är fler 
som tycker att vi jobbat på bra, och det var lite kul att det 
kom från Lennart Lama"  
 
"Jag tänkte att det var väldigt att det kom mer brev än bara 
ett"  
 
"Jag tyckte att det var roligt att vi fick reda på mer saker i 
breven, och jag tänkte att vi till slut skulle få reda på vem vi 
fått det ifrån"  
 
"När det kom fler brev undrade jag vem det egentligen var 
ifrån"
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Hur tyckte du de olika 
materialen var att jobba med?Materialet
"Det var rätt så lätt att skapa och det var roligt med de olika 
materialen" 
 
"Det var roligt att jobba med papier mache' för det var 
kletigt och jag gillar klet, och så var det också roligt att 
jobba med tidningsremsor och klister för det var också 
kletigt och härligt" 
 
"Papier mache' var lite kletigt men ändå väldigt kul" 
 
"Det var jättekul att göra det för det var kladdigt och man 
fick arbeta med händerna. Jag gillar att arbeta med andra 
och det blev ju bra till sist" 
 
"Jag tycker att materialen var bra och så var det härligt att 
ta i limmet för det var sådär klibbigt och såg ut som 
äppelmos, och det var roligt att arbeta med" 
 
"Jag tyckte det gick ganska bra att jobba med de olika 
materialen"
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Lakritsgrottan och 
lakritstrollkarlen

Beskriv processen, alltså hur ni 
gjorde och hur ni tänkte?

"Jag var med i början när vi klädde in grottan i papper och det 
var jättekletigt" 
 
"När vi gjorde grottan så var det såhär att vi tog först hönsnät 
och byggde upp grottan med och sen tog vi pappersremsor och 
klister och klistrade fast det på grottan. Sen när det hade torkat 
så målade vi grottan och sen tog vi silkespapper och täckte lite 
och sen tog vi lampor i så det lyste lite i grottan" 
 
"Jag tänkte att det skulle vara väldigt kul att kunna göra en 
lakritsgrotta, det var min ide att vi skulle göra en grotta. Jag 
tyckte det var väldigt kul att klä in den lite och göra olika saker 
på den. Men det kunde som sagt bli lite kletigt och jobbigt ibland"  
 
"Först så hade vi en platta och sen fick vi hönsnät och så gjorde 
vi det lite som en grottform, som en bur typ. Och sen la vi klister 
och tidningspapper på. Sen målade vi den och gjorde tappar 
som skulle se ut som att de var gelé" 
 
"Vi arbetade tillsammans och så det gick snabbare för 
lakritsgrottan att ta form. Vi kom på att hönsnätet passade bra 
och sen hjälptes vi åt att täcka över den. Sen kom vi på att det 
skulle bo en lakritstrollkarl i grottan"
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Beskriv processen, alltså hur ni 
gjorde och hur ni tänkte?

Chokladslottet 
och 

kungafamiljen
"Först tog vi kartonger och byggde ihop det, sen 
målade vi det med vit färg. Sen målade vi med brun 
färg och satte dit olika detaljer" 
 
"Vi tog en kartong och sen tog vi mer material och 
började bygga. Sen började vi forma med papier 
mache' och sen när vi tyckte det var färdigt så 
började vi måla och sen satte vi fast lite detaljer"
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The Yummy 
Hotel och 

läskbassängen

Beskriv processen, alltså hur ni 
gjorde och hur ni tänkte?

"Jag hjälpte till lite med läskbassängen och när jag såg att de 
fyllt på med Cola och saft så blev jag väldigt imponerad för att 
det såg väldigt fint ut" 
 
"Jag var lite chef över byggnaden the Yummy Hotel och 
läskbassängen och först tänkte jag att jag kunde göra 
läskbassängen med glasspaket och saftbassängen med ett 
smörpaket så man kunde fylla på dem med vatten. Hotellet 
byggde jag sedan med ... och ... Vi tejpade och klädde det med 
lim och papper, och målade det och satte på fönster. ... Har gjort 
skylten som är högst upp som ska föreställa kexchoklad. Där 
står det The Yummy Hotel"  
 
"Vi kom på att det skulle vara ett hotell som flera stycken t.ex. 
Godisbjörnar och sådana kunde bo i, och då kom vi på, eller det 
var jag som kom på, att det skulle heta the Yummy Hotel. Alltså 
det goda hotellet. Sedan arbetade vi tillsammans för att ta form 
på det hela. Vi kom på att läskbassängen och saftbassängen 
skulle sitta ihop med hotellet och sen limmade och målade vi, 
och kom på att det skulle vara typ regnbågsfärgat"
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Klubbskogen Beskriv processen, alltså hur ni 
gjorde och hur ni tänkte?

"Det var inte så svårt att komma på hur man skulle göra" 
 
"Vi tog en kartong och sen så tog vi pappersremsor och 
klister och limmade. Sen så gjorde vi klubbor och målade, 
och sen så tog vi en sjö och så började vi få mer inspiration 
och så var vi vi nästan färdiga " 
 
"Jag gjorde väldigt mycket på klubbskogen. Först av allt tog 
vi pappersremsor och klistrade fast det som gräs till 
klubbskogen och sen så gjorde vi klubbor som vi satte dit 
med papier mache' och sen gjorde vi en sjö som var formad 
som ett hjärta. Det var väldigt roligt"
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Raketen och 
Lennart Lama

Beskriv processen, alltså hur 
ni gjorde och hur ni tänkte?

"Först var det en som hittade en gitarrkartong och då 
tänkte hon först att det såg ut som en raket, sen 
tänkte vi lite på idén och så blev det så"   
 
"Jag hjälpte ... och ... med att göra raketen. Vi började 
med att tejpa ihop vingar och lite annat. Sen klistrade 
vi på tidningspapper på den och sen målade vi." 
 
"Det var roligt att måla raketen för att vi målade 
svarta ränder och sen olika färger på vingarna och 
hela raketen. Så hjälpte jag och en annan till." 
 
"Jag var med på att göra raketen och jag målade, och 
det var jättekul. Sen blev det roligt för att vi satte till 
laman som jag hade hjälpt ... och .... med. Jag målade 
inte men jag satte på tapetklister och tidningspapper. 
Vi kom på att Lennart skulle spotta godis och jag var 
med och gjorde dem. Jag gjorde Dumle, Geisha, Plopp 
och sen gjorde jag några egna som jag hittade på. ... 
var också med och de blev jättebra"
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Vernissage 
och drop-in

Berätta om vernissagen: vad 
gjorde ni och hur kändes det?

"Det kändes roligt att få visa det för alla föräldrar och syskon. Vi hade ett 
litet tal där vi sa 'hej och välkomna till Candyworld'. Då fick alla komma in 
för vi klippte ett band, guldband. Sen visade vi runt lite och läste om 
uppdragen, berättade vad allting var gjort av och nästan vem som gjort 
vad" 
 
"Jag och ..., vi klippte invigningsbandet och så visade vi föräldrarna vad vi 
hade gjort och sen visade vi runt och läste breven vi hade fått. Det var lite 
pirrigt. Det var bra att vi visade upp det för vi hade lagt ner mycket tid på 
projektet" 
 
"Det var väldigt kul att ha en vernissage och äntligen få visa upp vårt fina 
bygge för de andra som kanske har varit lite nyfikna på vårt bygge men 
inte fått se det. Jag blev väldigt nöjd med hela jobbet. Det var väldigt mysigt 
på vernissagen och vi berättade hur vi hade gjort sakerna och läste ur 
breven" 
 
"På drop-inet så berättade vad vi hade gjort och vad vi hade fått för brev, 
alltihop. Det väldigt roligt, det var lite tråkigt för mina föräldrar kom inte, 
men annars var det jätteroligt" 
 
"Det var roligt att våra föräldrar kom och tittade på det. Man blev liksom 
stolt över vad man hade gjort, och sen så såg så roligt ut för ingen annan 
har gjort likadant. Vi har gjort det själva och vi har hjälpts åt, alla har gjort 
och det blev bra. När vi satte ihop det sen så blev det ju en hel saga" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vernissage 
och drop-in

Berätta om vernissagen: vad 
gjorde ni och hur kändes det?

"Det kändes roligt att få visa det för alla föräldrar och syskon. Vi hade ett 
litet tal där vi sa 'hej och välkomna till Candyworld'. Då fick alla komma in 
för vi klippte ett band, guldband. Sen visade vi runt lite och läste om 
uppdragen, berättade vad allting var gjort av och nästan vem som gjort 
vad" 
 
"Jag och ..., vi klippte invigningsbandet och så visade vi föräldrarna vad vi 
hade gjort och sen visade vi runt och läste breven vi hade fått. Det var lite 
pirrigt. Det var bra att vi visade upp det för vi hade lagt ner mycket tid på 
projektet" 
 
"Det var väldigt kul att ha en vernissage och äntligen få visa upp vårt fina 
bygge för de andra som kanske har varit lite nyfikna på vårt bygge men 
inte fått se det. Jag blev väldigt nöjd med hela jobbet. Det var väldigt mysigt 
på vernissagen och vi berättade hur vi hade gjort sakerna och läste ur 
breven" 
 
"På drop-inet så berättade vad vi hade gjort och vad vi hade fått för brev, 
alltihop. Det väldigt roligt, det var lite tråkigt för mina föräldrar kom inte, 
men annars var det jätteroligt" 
 
"Det var roligt att våra föräldrar kom och tittade på det. Man blev liksom 
stolt över vad man hade gjort, och sen så såg så roligt ut för ingen annan 
har gjort likadant. Vi har gjort det själva och vi har hjälpts åt, alla har gjort 
och det blev bra. När vi satte ihop det sen så blev det ju en hel saga" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utvärdering
Hur tycker du det har varit att jobba 
med projektet?

Är det något du har lärt dig eller 
tränat på?

"Det var lite svårt, men ändå väldigt roligt" 
 
"Det var kul att jobba med projektet, jag gillar att pyssla. Det var kul 
att gör ett projekt" 
 
"Jag tyckte det var roligt, och spännande och så. Det var roligt" 
 
"Jag tycker det har gått väldigt väldigt bra att jobba med projektet. 
Det var kul, men kanske lite tråkigt  ibland när det var fint väder. Jag 
tycker det har gått bra för oss alla, det har varit jättekul och vi har fått 
massor av beröm" 
 
"Jag tycker det har varit rätt så bra att samarbeta, väldigt roligt med 
kompisar och så" 
 
"Det var roligt för jag har aldrig gjort något sånt förut. Det var även 
väldigt roligt att inte bara jobba med de jag känner i klassen, utan 
med de i A och C också" 
 
"Jag tyckte det var roligt att vara med och jobba i projektet, så att alla 
får vara med och samarbeta så att ingen blir utanför" 
 
"Jag tycker det har gått ganska bra, för vi är ju klara med det nu och vi 
hann i tid. Så det tycker jag var bra"

"Man behöver inte alltid använda målarfärg till att färglägga utan 
man kan använda papper också" 
 
"Jag har lärt mig att samarbeta väldigt bra. Jag har lärt mig att lyssna 
på mina vänner, vad de vill säga" 
 
"Jag har lärt mig att samarbeta med allihopa, både tjejer och killar" 
 
"Jag har lärt mig att jobba med andra, tagit in deras idéer och lärt mig 
kombinera dem" 
 
"Jag har lärt mig att limma med limpistol, som jag innan tyckt varit 
väldigt svårt" 
 
"Jag har lärt mig att bygga, samarbeta, ha kul och andra grejer" 
 
"Jag har lärt mig att man ska ha uthållighet och att alla kan komma 
på en idé som alla kan tycka om"
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"Jag vet inte riktigt, jag tycker det här projektet var väldigt kul att 
jobba med. Jag är nöjd med projektet, det var bra som det var" 
 
"Jag tycker att vi ska ha ett till sånt här fantasiprojekt. Då kan 
man tänka lite mer på att man kan göra lite mer grejer, och om 
man är på en grej så stannat man på den grejen innan man 
börjar göra nån annan grej" 
 
"Jag tycker absolut att vi ska göra ett till fantasiprojekt. Fast 
kanske inte just en fantasivärld,  då kanske man kan gör en koja 
eller nåt på riktigt som alla på fritids får plats i, och kalla det för 
ett fantasiprojekt" 
 
"Jag tycker att vi kan göra en rymdstad, för att det är också lite 
annorlunda och det har nog ingen annan gjort, inte som den 
kanske kommer se ut" 
 
"I framtida fantasiprojekt tycker jag att vi kan t.ex göra en liten 
form så typ hur vi tycker det skulle se ut på fritids, eller i 
framtiden eller så" 
 
"Jag tycker att vi kanske kan göra ett regnbågsland nästa gång 
med glada färger"

Vad kan vi göra bättre i framtida 
fantasiprojekt? Tack för 

oss... 
 
 
 
 

... för denna 
gången! :)
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