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Skapande skola är regeringens satsning på samverkan 
mellan skolan och kulturlivet. Syftet är att långsiktigt 
integrera kulturen som en del av lärandet. 
Med hjälp av dessa medel pågår just nu projekt på ett 
flertal av Västerås grundskolor med fokus på elevers eget 
skapande i samverkan mellan skola och kulturliv. 
Exempel på projekt är nycirkus och medeltida lajv, 
samarbeten med konstnärer, filmprojekt, animation och 
uppsättning av teater-, dans- och musikalföreställningar.
Allt tillsammans med professionella kulturarbetare. 
Helst bör projektet ha utvecklats av skolan, eleverna och 
kulturaktören tillsammans. 

Förslag och idéer 
Varje år presenterar vi i denna katalog en rad förslag på 
kulturaktörer att samarbeta med. 
Här hittar ni information och kontaktuppgifter till 
kulturaktörer inom:

• Bild och form    
• Teater & drama  
• Film och animation   
• Musik  
• Litteratur    
• Dans  
• Nycirkus    
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Estetiska perspektiv
i läroplanen
Utdrag:

Ur Lgr 2022

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. 
De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 
uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 
musicerande och skapande i bild, text och form ska vara 
inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och 
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, 
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenhet-
er. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna 
ska tillägna sig.”

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 
grundskola…
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer 
såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har ut-
vecklat kännedom om samhällets kulturutbud.”

Ur Barnkonventionen, artikel 31

”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och 
fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder 
och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga 
livet. 
Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets 
rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga 
livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga 
och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verk-
samhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.”

BERÄTTARRAZZIA

På Berättarrazzia med Skapande Skola får varje 
klass tre besök av en professionell scenberättare. De 
får höra spännande historier och under en kort work-
shop får de själva skapa en berättelse. Det blir en dag 
full av språkglädje, där eleverna lär sig grunderna i 
muntligt berättande. Elevernas aktiva deltagande och 
egna skapande får fokus. Aktiviteten uppfyller Kultur-
rådets nya kriterier för Skapande Skola.

Berättarrazzia med Skapande Skola kan bokas för 
hela skolan eller för enskilda årskurser. Den är för all 
personal och alla elever från förskoleklass till högsta-
dium. Den sker överraskande under en vanlig skoldag 
utan att eleverna får veta något i förväg. Lyssnarna 
behöver inte förflytta sig – det gör berättarna.

Personalen förbereds med en informationsträff där 
de också får veta mer om berättandets betydelse för 
språkutveckling och lärande. Efteråt är det enkelt för 
lärarna att ta vidare arbetet med muntligt berättande 
i klassrummen. Läs mer och se våra filmer om berät-
tarrazzior: storytelling.se/berättarrazzia

”Proffsigt, roligt, lärorikt, inspirerande, spännande... Be-
rättandet låg på rätt åldersnivå. Suveränt med tre olika 
berättare! Eleverna pratar fortfarande om dem...”  
    Parkhemsskolan, Botkyrka

”Tack för en otroligt uppskattad och inspirerande dag! 
Eleverna var lyriska och flera uttryckte spontant att detta 
var bland det bästa de sett och hört i skolan! Vi är glada 
att de fick vara med om dessa berättarstunder tack vare 
er! Vi skall nu förvalta berättartraditionen så gott vi kan 
och spinna vidare på den input som ni gett oss.”

 Edvardslundsskolan, Torshälla

Pris Berättarrazzia med Skapande Skola
Max 4 klasser 23 000 kr.
Maz 6 klasser 30 000 kr.

Välkommen att kontakta oss!
fabula@storytelling.se

Dörren slås upp i sal efter sal. Klassen gör stora ögon när den första be-
rättaren stormar in och drar en historia. Snart kokar skolan av rykten och 
berättelser – vilka är de? Vad fick ni höra? Berätta! På en dag fylls skolan av 
berättelser - fabler, folksagor, myter och visdomshistorier från hela världen. 

MED SKAPANDE SKOLA



Egna idéer? 
Om er skola har en egen idé är ni välkomna att 
söka utifrån den. Vi kan då hjälpa er med att hitta 
en lämplig kulturaktör för att genomdriva 
projektet. 

Vem kan söka?  
Alla klasser i Västerås grundskolor kan ansöka om 
Skapande skola-bidrag. Det gäller även friskolor. 
Ansökningsblanketten finns tillgänglig 1 novem-
ber 2022 - 25 januari 2023 på Västerås stads 
hemsida. En skola kan söka olika projekt för olika 
klasser eller samma projekt för hela skolan. Det 
är dock inte möjligt att få flera skapande skola-bi-
drag för samma klass under ett läsår. 

När får skolan besked om beviljat bidrag?
Kulturrådet lämnar vanligtvis besked om beviljat 
bidrag till landets kommuner i maj. Därefter kon-
taktas de skolor i Västerås som ansökt om 
Skapande skola bidrag, samt de kulturaktörer 
som skolorna har sökt samarbete med.  

Bidraget i form av resurs 

Att bli beviljad bidrag innebär inte att skolan får 
pengar i handen. Bidraget består i att Västerås 
stad ekonomiskt ersätter en professionell kul-
turaktör för att arbeta med ett projekt i klassen. 
Ersättning kan också beviljas för material. 

Planering inför ansökan 
Bidraget beräknas utifrån den tilltänkta kul-
turaktörens kostnad för att arbeta med klassen/ 
gruppen. Det är därför bra att redan tidigt ha en 
tanke om projektets omfattning, både gällande 
elevantal och antalet timmar som krävs för att 
fullfölja projektet. 

Bidrag får användas till: 
Enligt Kulturrådet går det att söka Skapande skola 
bidrag för:
• Inköp av professionell kulturverksamhet
• konst- och kulturprojekt som genomförs av pro-
fessionella kulturaktörer för att främja elevernas 
skapande, och/ eller för- och/ eller efterarbete 
med skolans pedagoger och den professionella 
kulturaktören, som sker som en del av ett ska-
pande skola-projekt
• löner, arvoden, resor och logi till professionella 
kulturaktörer
• materialkostnader som lera och konstnärsma-
terial
• entré och biljettkostnader
• hyra och teknik som film- ljud- och ljusutrust-
ning
• hyra för lokal om projektet kräver det
• transportkostnader, får uppgå till max 20 pro-
cent av totala bidragsbeloppet.

Bidraget får inte användas till: 
• administrationskostnader
• material som behövs i skolans ordinarie verk-
samhet
• arvode till personer som inte är professionella 
kulturaktörer enligt bidragets krav
• skolresor, lägerskolor
• fritidsverksamhet 
• insatser som ingår i skolans ordinarie undervis-
ning eller utveckling av den ordinarie verksam-
heten
• kompensation för huvudmannens besparingar
• ersätta kostnader för insatser som redan ge-
nomförs eller finansieras av annat stadsbidrag
• finansiering av kulturskolepedagogers ordinarie 
uppdrag. Kulturskolepedagoger som engageras i 
Skapande skola ska frigöras i motsvarande grad 
från sin ordinarie tjänst under projektet.

Hitta mer inspiration på Kulturrådets hemsida: https://www.kulturradet.se/i-fokus/barn-och-unga/skapande-skola/
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Kriterier för beslut i Västerås stad 
• Skapande skola följer Västerås stads tillämp-
ningar av Kulturrådets riktlinjer http://www.
kulturradet.se.
• Ansökan görs en gång per läsår. 
• Inga medel betalas ut till skolorna, utan det 
är resurser som ställs till förfogande. 
• Skola och kulturliv förbinder sig att medverka 
i utvärderingar. 
• Där det i ansökan är oklart vilken kulturar-
betare eller kulturinstitution skolan ska sam-
arbeta med, gäller beslutet om bidrag under 
förutsättning att vi hittar en utförare inom 
kulturlivet. 
• För att medverka till barnens trygghet på 
skolan kommer utdrag ur polisregistret/ be-
lastningsregistret att begäras av kulturaktörer 
inom skapande skola från och med läsåret 
2020-2021.

Prioriteringar
I de fall beviljade medel från Kulturrådet inte 
täcker alla projektansökningar, prioriteras:
• fullständiga ansökningar från skolor som inte 
haft Skapande skola-projekt tidigare eller året 
innan
• barn och unga i anpassad grundskola eller 
specialskola 
• projekt på skolor i socioekonomiskt utsatta 
områden
• skolor på landsbygden

Så söker 
ni!
Ansökan sker 
via e-formulär 
på https://www.vasteras.
se/barn-och-utbildning/grundskola/
kulturgarantin-och-skapande-skola.html. 
Ta gärna kontakt med den kulturaktör ni önskar samar-
beta med för att diskutera kring planerat projekt innan ni 
fyller i och skickar in ansökan.

Ansök senast 
25 januari 2023

via Västerås stads hemsida!
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Inspiration
BILD & FORM

Västerås konstmuseum - Konstlabbet
Med konstpedagogiken i centrum vill vi inspirera, 
utmana och väcka nyfikenhet om vad konst är och kan 
vara. På konstmuseet möter barn och ungdomar olika 
konstnärliga uttryck och idéer i de olika utställning-
arna. Besöken utgår från varje enskild grupp, ålder, 
förutsättningar och önskemål. Genom dialog och aktivt 
deltagande i samtal möter och utforskar vi tillsammans 
konsten och oss själva. Samtalen i utställningarna följs 
upp av någon skapande aktivitet i Konstlabbet som 
utgår ifrån elevernas egna idéer och tankar. 

Workshop: Klassen/gruppen arbetar i en konstnärlig 
process med ett tema. Projektets tema och innehåll 
utformas utifrån skolans/arbetslaget eller en referens-
grupp med elevers egna idéer. Projektet planeras i nära 
samarbete med skolans lärare och gärna en elevgrupp. 
Konstområde väljs ut, (samtidskonst, performance, 
design, film etc). Denna fas är viktig för att sedan kunna 
integrera projektet på ett bra sätt i skolarbete och sche-
ma. Arbetet anpassas efter elevernas ålder och skolans 
önskemål. Eleverna besöker konstmuseet, träffar konst-
pedagog och börjar fundera över projektinnehållet.

Projektets längd: Omfattningen kan variera, men gärna 
3-4 tillfällen. En klass/tillfälle.
 
Exempel på projekt: Design och recycling (F- åk 9) Ska-
pande skola för särskolan (särskola/träningsskola) Foto 
& film (åk 4-9) Porträtt (åk 4-9)
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Kontakt: 
Shahla Mohebbi, konstpedagog
021-39 17 84, shahla.mohebbi@vasteras.se
www.vasteraskonstmuseum.se



Konst som forskning i färg och formspråk 

Teckna med Marcus Ivarsson 
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Jag heter Marcus Ivarsson och har tecknat serier sen 
jag gick i mellanstadiet. Efter gymnasiet började jag 
frilansa och tecknade till tidningar som Svenska Mad, 
Mega Pyton och Galago.Sedan dess har jag gett ut 
flera egna serieböcker och medverkat i antologier och 
tidningar. Jag har utbildat mig inom grafisk design och 
förberedande konst på folkhögskolenivå samt har en 
Master i Visuell kommunikation från Konstfack.

Genom åren har jag fått möjligheten att arbeta peda-
gogiskt, bland annat inom kulturskolan i Västerås och 
som bildlärarvikarie inom grundskolan. Det har blivit 
en hel del Skapande skola-tillfällen genom åren också.

Min idé om workshops kretsar kring serieskapande. 
Förutom det praktiska arbetet med att göra en egen 
serie samtalar vi om bildskapandets tradition, från 
grottmålningar till emojis till dagens bildvärld med 
animerade filmer, tv-spel och sociala medier.

Min workshop handlar inte om att rita snyggt utan om 
att försöka kommunicera en berättelse. Det ska vara 
ok att använda streckgubbar om en vill. Det går även 
att prata om hur berättelser kan vara uppbyggda och 
därmed relatera till svenskaämnet.

För att eleverna ska få arbetsro brukar jag vilja ha en 
klass i taget.
Saker som behövs är: en whiteboardtavla att rita och 
skriva på, vanligt kopieringspapper, blyertspennor, 
sudd, tuschpennor i färg och svarta, gärna både ”fine” 
och ”broad”. Skolorna får pdf-dokument med färdiga 
rutor i förhand att skriva ut, så att barnen slipper ägna 
tid åt det.

”Konst är forskning i färg- och formspråket!” Detta är 
mitt motto eftersom metodiken för den skapande pro-
cessen i bildkonsten lätt kan relateras till vilket annat 
forskningsområde – eller skolämne – som helst, men 
här är det kreativa och lustfyllda inte mindre viktigt än 
det konkreta. På det sättet kan lärandet få en ny och 
annorlunda dimension som ger oväntade infallsvinklar 
och öppnar för barnen nya dörrar till förståelse. 
Till exempel när alfabetet är aktuellt i åk 1 kan det ska-
pas fantasifulla konstverk med bara bokstäverna som 
utgångspunkt. Genom att slumpmässigt krossa keramik 
har barnen oavsett ålder roligt och med forskning som 
arbetsmetod utvecklar de ett eget matematiskt tänk-
ande vid undersökandet av hemligheterna mellan kaos 
och ordning.
 
Längd: Upp till ett helt skolår.
Antal elever: Helst halvklass eller helklass, allt är bero-
ende av projektets arbetsområde och mål.
Antal tillfällen: Minst tre tillfällen av två lektionstim-
mar per gång, det kan också gå bra med en hel skoldag.
Lokal: Ett vanligt klassrum, men det är alltid en fördel 
att få disponera ett eget arbetsrum om man ska arbeta 
med porslinskrossning och murning.

Övrigt: Vi måste ha ett samtal innan ansökan görs och 
en ordentlig genomgång av det som ska göras, innan 
arbetet med barnen påbörjas. Inför större projekt ge-
nomförs en 2 timmars introduktionsworkshop med de 
berörda lärarna.

Kontakt Marcus Ivarsson:  
marcus@marcusivarsson.se, 070-735 31 31
Instagram: @macusivarssonkonst

Kontakt Joaquin Rosell: 
offbild.rosell@gmail.com, 073-985 55 50 
www.laborativbild.se
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Jag heter Anna Petters-
son, är keramiker och 
driver Lerapan Keramik 
i Sala. Jag är utbildad på 
Leksands Folkhögskola 
och Konstfacks Keramik 
& Glas. Utöver det är jag 
legitimerad bildlärare 
(f-9) samt förskollärare. 
I min verkstad håller jag 
kurser i keramik för både barn och vuxna.

Workshop: Jag inleder med att kortfattat gå igenom 
processen när den mjuka leran genom torkning, brän-
ning och glasering, förvandlas till hård, hållbar keramik. 
Därefter visar jag hur drejning går till och eleverna får 
själva öva sig på att dreja. 
Det kommer att finnas fem drejskivor och maxantalet 
elever per grupp är som mest 10. Eleverna får alltså 
turas om att dreja. De som väntar på sin tur kommer 
att få modellera något valfritt under tiden, kanske ett 
handtag till koppen de drejat, ett djur eller en blomma 
som de kan montera fast på det drejade? Eleverna 
får behålla ett av de alster de har skapat och får en av 
sakerna bränd och glaserad. Den färdiga keramiken 

levereras till skolan 
några veckor senare. 
Samtidigt får ni en 
beskrivning av den 
keramiska processen. 
Tanken är att ni kan 
använda den om 
ni ordnar en liten 
utställning med elev-
ernas arbeten. 
Om önskemål finns 
går det att ordna an-
dra upplägg, exem-
pelvis utifrån något 
tema som ni arbetar 
med på skolan. 

Målgrupp: F-åk 9, särskola/ träningsskola
Antal elever: Max 10 elever/workshop
Tidsåtgång: 90 minuter    
Antal tillfällen: 1 

Under mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som 
teaterskulptör, leksaksdesigner, hantverkspedagog, 
dock- & maskmakare och konstterapeut. Sedan 2011 
arbetar jag i min egen verksamhet Backa KonstKvarn, 
en konstverkstad där jag även erbjuder konstterapi 
samt prova på och kursverksamhet för alla som kän-
ner skaparlust. Verksamheten befinner sig i Villberga 
utanför Grillby. Jag har god erfarenhet av arbete med 
barn och ungdomar som har särskilda behov och/eller 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Främst förmedlar jag lerans formbarhet och oändliga 
uttrycksmöjligheter, jag handleder eleverna i att skulp-
tera till exempel figurer, masker och kakelbilder. 
Målet med projektet är att barnen ska utveckla sina 
förmågor och få tillgång till sina resurser och därige-
nom stärka sitt självförtroende.

Projektet ger goda möjligheter att integrera skolämnen 
som svenska, matematik, NO och SO eller så får lärarna 
tillsammans med sina elever välja ett tema. Det är bara 
den egna fantasin som sätter gränser.

Antal elever: 4 -12 elever 
Antal tillfällen: 2-3 
Målgrupp: F - åk 9, särskola/ träningsskola

Keramik på skolan med Tina Tombrock

Kontakt: 
Tina Tombrock
backakonst@gmail.com, 070-020 96 20 
www.backakonstkvarn.se

Dreja med Lerapan Keramik

Kontakt Anna Pettersson: 
malbyanna@yahoo.se, 072-557 28 13
www.lerapan.com
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Slöjdpedagogerna - slöjd och hantverk
Vi heter Gittan och Elisabeth och vill gärna komma 
till er skola och slöjda mer era elever. Vi har arbetat 
många år inom grundskola och förskola och vet vad 
som fungerar både i mötet med barnen och i svårig-
hetsgrad. Vi har lång erfarenhet med projekt inom 
Skapande Skola, uppdrag inom kommuner, föreningar 
och organisationer.

Ofta kombinerar vi naturmaterial med återbruksmate-
rial. Vår uppgift är att inspirera och vägleda – fantasin 
står barnen för! Även de yngsta eleverna och de som 
har svårt med finmotoriken kan hitta egna lösningar. 
I ett slöjd- och hantverksprojekt kan alla delta och 
skapa utifrån sina intressen och förutsättningar. Ibland 
arbetar vi med teman: fåglar, hösten eller okända djur. 
Kanske vill ni att slöjden ska vara en del av det ni job-
bar med i undervisningen? Tillsammans hittar vi något 
som passar.  

Några förslag på workshops
Naturslöjd. Eleverna får slöjda med naturmaterial som 
ull, pinnar, kottar och ekollon. De kan skapa efter ett 
tema med anknytning till undervisningen eller prova 
på att tova med färgad ull.

Återbruksslöjd. Fritt skapande utifrån ett tema som vi 
bestämmer tillsammans. Ett bord med material dukas 
upp där eleverna själva bestämmer vad de vill använ-
da till sitt projekt och får hjälp med ihopsättning och 
montering. Ett tillåtande skapande där alla kan känna 
sig nöjda. 

Pris: 4.800 kr/grupp + resekostnad
Upplägg: Grupper om ca 10 elever
Lokal: Skollokal eller utomhus
Målgrupp: F – åk 5, särskola/träningsskola.

Kontakt Slöjdpedagogerna: 
Elisabeth Larsson 
lisa@lisaslek.se, 070-529 77 88 
Gittan Wallin Wester 
tillwester@telia.com, 070-624 95 47

Gittan Wallin Wester och Elisabeth Larsson har 
lång erfarenhet som slöjdpedagoger med projekt 
inom Skapande skola, uppdrag inom kommuner, 
föreningar och organisationer.
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Textiltryck med transferpress
Eleverna får i denna workshop möjlighet att ta plats, 
göra sin röst hörd och formulera en åsikt genom att 
kombinera färg, form, ord och bild i ett eget textiltryck 
på t-shirts! Skapandet anpassas efter klassens förut-
sättningar och ålder. Skissarbetet till tryckets motiv kan 
antingen göras ”analogt” med penna, papper och sax 
eller digitalt i appen Procreate som gör workshopen 
mer avancerad. Eleverna lär sig att tolka och skapa ett 
budskap både i ord och bild samt att dem får grundläg-
gande kunskaper i design, layout och textil tryckteknik.
 
Ett projekt kan se ut så här:
1. Inspiration och bakgrund
Dagen börjar med att eleverna får en introduktion i de-
signhistoria och samtidigt lär sig om grafisk design och 
layout inom mode med inriktning på transfertryck med 
textilvinyl. Eleverna lär sig också hur budskap kan om-
vandlas till bild, text och symboler för att göra vår röst 
hörd genom tryckta kläder. Varje elev funderar sedan 
ut vad de vill trycka utifrån ett valt tema för klassen. 
 
2. Eget Skapande
Efter att eleverna skissat upp en bild, skapar de en mall 
och klipper ut formerna som kommer bilda tryckets 
motiv i textilvinyl. Vinylen kommer i alla möjliga färger, 
strukturer och material. Det finns glitter, självlysande, 
metallic, massor av olika färger och mycket mer, ett 
väldigt inspirerande material som eleverna älskar att 
jobba med. 
 
3. Trycka med transferpress 
T-shirten trycks i en transferpress, pressen blir varm 
och motivet trycks i olika lager. Det understa lagret i 
bilden kommer först och så arbetar man sig framåt i 
motivet. Tekniken och material är professionellt och 
t-shirten kan tvättas i maskin. 

 
4. T-shirten är färdig! 
 
När workshopen är slut får eleverna ta med sig sin 
t-shirt hem.
Vi har med oss all teknik och material som behövs.
 
 
 Kontakt Den Pedagogiska Designbyrån: 

070-586 30 57
frida@denpedagogiskadesignbyran.se 
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Genom återbruk förvandlar vi gamla bestick till nya 
saker såsom smycken, krokar, mobilställ och figurer. En 
gammal tesked blir minst 2 hängen, en liten dessertgaf-
fel blir ett armband eller en ring och en stor sked kan 
bli ett mobilställ. Deltagarna får prova olika sätt att for-
ma om metallen samt hamra in mönster och bokstäver. 
Till slut putsar vi upp de gamla besticken så de får ny 
lyster till sin nya form. 

Detta är en kortare workshop på ca 2 timmar och 10 
elever/grupp. Har ni funderingar på något gällande det 
så är det öppet för samtal. Workshopen riktar sig mot 
elever på högstadiet.

Vi erbjuder bestick (begränsat antal/deltagare) men ser 
gärna att skolorna skickar ut en förfrågan till vårdnads-
havare om att de gärna får ta med och jobba med sina 
gamla bestick. Det blir mer personligt om besticket 
kommer från en gammal släkting. Bestick stämplade 

med NS (nysilver) och ALP (alpacka) är de vi kan jobba 
med, rostfria bestick är för hårda.
Företrädesvis håller vi till i en träslöjdsal. Men finns 
inte det att tillgå löser vi det med vanliga bord som vi 
anpassar. Vi låter en hel del så tänk på var ni placerar 
oss.

Pris: 3000kr exklusive moms, inklusive material för 
enstaka bokningar. Vid flertalet bokningar kan pris 
diskuteras.

Catarina Hällzon är konsthantverkare/silversmed med lång 
pedagogisk erfarenhet från både skola och vuxenutbildning. 
Verksamheten utgår från Lindesberg, reseersättning och 
eventuellt traktamente tillkommer.

Bestickskonst – Nyskapande genom återbruk

Konstdepartementet är en ny plattform som ska 
förenkla för landets skolor att hitta en professionell 
konstnär att samarbeta med i ett Skapande skola 
projekt. Under vintern 2022 får sju av Västmanlands 
yrkesverksamma konstnärer möjlighet att utbilda sig 
för att arbeta med Skapande skola. Dessa kommer att 

finnas på Kulturdepartementets hemsida från januari 
2023. Projektet har möjliggjorts genom Resurscentrum 
för konst i Västmanland, en regional satsning som ska 
stärka förutsättningarna för länets konstnärer. 
Konstdepartementet hittar ni på: 
 www. konstdepartementet.se

Konstdepartementet - ny satsning på konstprojekt inom Skapande skola

Kontakt Catarina Hällzon: 
mail@catarinahallzon.se, 070-401 31 11 
www.catarinahallzon.se 
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Kulturutveckling Film - Region Västmanland

Den regionala filmverksamheten arbetar för att öka kunskapen och kvaliteten inom området film i Västmanland. Arbetets 
tyngdpunkt ligger på att tydliggöra den röda tråden från film i skolan och kulturskolan till unga filmare och filmarbetare. 
Vi verkar för att alla barn och unga i Västmanland ska ha möjlighet att se, uppleva och skapa film och rörlig bild. Det gör vi 
genom att bidra till och utveckla det filmpedagogiska arbetet i regionen.

Inspiration
FILM & ANIMATION

Den regionala filmverksamheten har ett brett kon-
taktnät av engagerade och kunniga filmarbetare med 
olika kompetens, som kan anlitas för att genomföra 
filmprojekt i skolan. Vi förmedlar uppdrag till filmarbe-
tare verksamma som regissörer, dokumentärfilmare, 
manusförfattare, ljudläggare och fotografer med mera. 
De är specialiserade på olika teman, metoder och ut-
trycksformer. Hör av er till oss i god tid så kan vi anlita 
en person som har rätt inriktning för just ert projekt.
 
Projekten utformas utifrån skolornas behov och öns-
kemål och kan anpassas efter enskilda gruppers ålder 
och förutsättningar. Vid önskemål kan filmprojekt även 
innehålla filmvisning och filmanalys. Som avslutning på 
elevernas filmarbete kan vi hjälpa till med att ordna en 
visning på biograf eller en filmvisning med röd matta 
på skolan.

 
Exempel på konkreta projekt:
• Gör en kortfilm från ax till limpa: manus, inspelning 
och klippning
• Filmens historia - eleverna lär sig om filmspråkets 
grunder och gör egna stumfilmer
• Fånga känslan - eleverna använder filmens språk för 
att förmedla en viss känsla

Kontakt Kulturutveckling film: 
Emeli Wallgren, kulturutvecklare
072-141 67 98 
emelie.wallgren@regionvastmanland.se

Malin och Johnny från Backa Studios erbjuder under-
hållande filmpedagogiska dagar där man genom teori 
och praktik får lära sig mer om det spännande filmme-
diet och i grupp göra egna filmproduktioner. Eleverna 
får lära sig att samarbeta, tänka kreativt och jobba som 
ett team. 

Vi jobbar med olika tekniker inom spelfilm och anima-
tion med allt från Stop-motion till Greenscreen och 
har kurser som passar alla åldrar. Vi jobbar med både 
videokameror och surfplattor. 

Film på olika sätt är fokuset i våra kurser. Under dagen 
får eleverna lära sig om filmberättande och utifrån det 
skapa sina egna filmer eller så jobbar vi med lera och 
låter eleverna skapa sina egna figurer som de sedan 
ger liv åt genom stopmotion-animation.
Vi tar gärna fram specifika upplägg utifrån er kursplan 
eller aktuella skolarbeten om ni så önskar.
Kul, utvecklande och lärorikt

Målgrupp: F - åk 9, grundsärskola/ träningsskola.
Längd: Heldag 
Övrigt: Whiteboard och projektor för filmvisning.  
Pris: Kontakta oss för pris och planering av projekt.

Filmpedagogiska dagar med teori och praktik

Kontakt Backa Studios: 
Malin Dahl och Johnny Wernersson 
info@backastudios.se, 073- 971 57 85 
www.backastudios.se
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Filmberättande med iPads och smartphone

Workshops med Filmplaneten

11

Med Ipad och smartphones skapas möjligheter som 
öppnar upp nya kreativa uttryckssätt för barn och unga. 
I ett skapande skola-projekt under min handledning 
får eleverna lära sig att filma med iPads och redigera 
iMovie. De får också lära sig grunderna i filmberättande 
och dramaturgi. Projekten skräddarsys efter klassens- 
och elevernas önskemål. 

Det finns även möjlighet att lära sig greenscreen-teknik. 
En filmteknik som möjliggör friläggning av bakgrunder 
och som används i de flesta stora filmproduktioner idag. 
Det kan handla om att eleverna får filma och redigera 
reklamfilm, presentera ämnes-orienterat skolarbete 
eller annan kreativa filmproduktion. Ni kanske har egna 
idéer?

Det går ofta till så här: Ett första möte bokas för att se 
över behovet och kunskapsnivån. Vi tittar på lokaler, 
utrustning och övriga förutsättningar. Tillsammans med 
lärare och pedagoger presenteras sedan ett projektför-
slag. 

Örjan Eriksson är utbildad inom Film/TV/Videoproduktioner 
vid Rimforsa folkhögskola och yrkesskolan i Gamleby. Han 
har jobbat inom film/TV-branschen sedan 1995 och har en 
bakgrund som fotograf, redigerare och producent från bland 
annat TV4 och SVT.

Vi är en filmpedagogisk verksamhet för barn och unga 
där vi erbjuder workshops och kurser inom ramen för 
skapande skola. Filmplaneten består av filmpedagoger-
na Martin Klevegård, Erik Green Petersson och Nikolina 
Gillgren. Vi har arbetat med skapande skola sedan 2013 
och sedan 2021 tillsammans som Filmplaneten. Vi har 
färdiga upplägg att välja mellan men skräddarsyr gärna 
efter era önskemål och förutsättningar.

Förslag på Skapande skola workshops
Film på tema
I den här workshopen får eleverna spela in egna filmer 
där de lär sig hur man skriver manus, filmar och redige-
rar.  
 
Reklamfilm
Under en heldag utforskar vi reklamfilmen som filmgen-
re, både genom att se och analysera men också genom 
att göra egna reklamfilmer utifrån ett givet tema. 
 
Reportage
Eleverna får lära sig mer om intervjuteknik, hur man tar 
fram frågor och hur man gör en undersökande film.
 
Stumfilm
Under en heldag får eleverna lära sig om filmens his-
toria och hur mycket man kan berätta i en film utan att 
säga något. 

TV-program 
Under två dagar producerar vi gemensamt i klassen ett 
nyhetsprogram från idé till premiär! 
Dokumentärfilm
Eleverna får gå in i rollen som dokumentärfilmare och 
prova på att skapa en film som tar avstamp från ett 
givet tema som ligger nära dem själva

Kontakt: Örjan Eriksson:  
orjan@westridgemedia.se, 072-251 79 62   
www.westridgemedia.se  

Kontakt Filmplaneten: 
Martin Klevegård, martin@filmplaneten.se, 070-722 26 05
Nikolina Gillgren, nikolina@filmplaneten.se, 073-551 36 56
Erik Green Petersson, erik@filmplaneten.se, 070-539 41 00 
www.filmplaneten.se 
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Att göra film är enkelt med dagens teknik, men det 
kan behövas lite handledning för att komma igång. 
Karaktärer tillverkas i papper eller lera och eleverna 
skriver manus och animerar sina berättelser med stop 
motion-teknik i iPads. Vi har med oss all teknik som 
behövs för att genomföra projektet.
 
Att göra animerad film är ett roligt och inspirerande 
sätt för eleverna att ta sig an olika frågor och fundering-
ar samt fördjupa sitt konstnärliga och digitala skapan-
de. Antingen så arbetar ni med förberedelser på egen 
hand i skolan, eller så gör vi allt jobb under en dag, 
beroende på hur mycket ni vill fördjupa er i filmska-
pandet. Filmerna blir någon minut långa och görs helt 
av eleverna men med lite hjälp från oss. Vi är alltid två 
filmpedagoger som arbetar med hela klassen samtidigt. 
 
Ett projekt kan se ut så här: 
1. Vi startar upp projektet genom att ni ser en introduk-
tionsfilm som presenterar teknik och metod.
2. Eleverna delas in i grupper, gör research och börjar 
förbereda manus/storyboard. Om tid finns påbörjar ni 
också arbetet med karaktärer och bakgrunder. 
3. Vi kommer ut till klassen och stannar en hel dag. Då 
animerar och redigerar eleverna sina filmer. Eleverna 
gör allt från att skapa karaktärer till att animera och 
redigera själva med lite handledning från utbildade 
filmpedagoger. 
4. Filmerna visas upp på skolan under en röda mat-
tan-visning, på ett föräldramöte eller tillsammans i 
årskursen eller i klassen. 
Vi anpassar gärna projektet utifrån era förutsättningar 
och behov! 
 
Animation fortsättning
För er som redan har genomfört en workshop i 
animation med er klass så erbjuder vi en fortsätt-
ningsworkshop. Kontakta oss för mer information!

 

Animerade berättelser blir kortfilm

Den Pedagogiska Designbyrån består av Hanna Andersson, 
Anna-Karin Holtz och Frida Lindberg. Vi är behöriga ämneslä-
rare i konst och media och utbildade på Konstfacks Bildpeda-
gogiska Institution. 

Kontakt Den Pedagogiska Designbyrån: 
Frida Lindberg Pożar
frida@denpedagogiskadesignbyran.se 
070-5863057
www.denpedagogiskadesignbyran.se



Stop motion-film med lerfigurer
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Jag heter Klara Östlund och är uppvuxen i Västerås. Just 
nu studerar jag på Konstfack University of Arts, Crafts 
and Design med inriktning Keramik och Glas.  
Jag tar kandidatexamen vårterminen 2023. I min konst-
närliga praktik jobbar jag med lera på olika sätt, både 
keramiskt och i stop motion-animation. Mitt skapande 
utgår ofta från ett bearbetande av känslor och upp-
levelser, där mötet med andra människor och mötet 
med mig själv är en stor inspirationskälla. 
 
Jag erbjuder en stop motion-workshop. För att göra 
workshopen krävs det att eleverna har tillgång till 
smartphone eller surfplatta. Eleverna kan jobba enskilt, 
i grupp eller med stöd av deltagande lärare.
 
Vi börjar med att hitta en spännande berättelse eller 
känsla. Det kan vara någonting självupplevt, eller  
påhittat. Därefter skapar vi figurer med Plastilina, en 
mjuk och rörlig lera, utifrån vad vi vill berätta. Med 
figurerna gör vi sedan korta stop motion-filmer i gratis-
appen Stop Motion Studio. 
 
Att göra en animerad film kan vara enkelt: fotografera 
och flytta figurerna med hjälp av mobilens eller surf-
plattans kamera, arrangera bilderna i appen och tryck 
på play. Eleverna får se sina figurer komma till liv. 
 Workshopen är anpassningsbar efter elevernas ålder 
och funktionsvariationer. Fokuset kan skifta mellan 
själva skapandet i lera och historieberättande i filmen. 

För äldre elever kan workshopen även innefatta en 
kort presentation av animationstekniker som använts i 
kända filmproduktioner. 

Kontakt Klara Östlund: 
klaraeastland@gmail.com, 073-066 89 95 
Instagram: @keramikdagbok

Stadsarkivet - historia på bild 
Hos stadsarkivet förvaras handlingar, fotografier och 
ritningar från kommunala verksamheter och även foto-
grafier och handlingar från privatpersoner, gårdsarkiv 
och företag. Stora delar av våra bildsamlingar samt en 
mängd kartor och ritningar är digitaliserade. Arkiven 
utgör en stor kulturskatt som skulle kunna användas på 
många olika sätt inom ramen för Skapande skola. 
För att använda stadsarkivets material i ett Skapande 
skola projekt behöver skolan samarbeta med en extern 
yrkesverksam kulturaktör inom lämpligt område. 
Stadsarkivet kan bistå med inspiration och idéer, råd 
och sökvägar till det material som förvaras hos oss och 
hjälp med digitalisering vid behov. 
 
Här kommer några förslag på projekt:
• Skildra olika platser i Västerås då och nu genom att 
samarbeta med en professionell  fotograf. Eleverna kan 
utgå från äldre foton ur stadsarkivets bildsamlingar och 
ta egna fotografier av samma platser idag
• Skapa animerad film eller en utställning utifrån foto-
grafier, annat material från arkiven och egna animatio-

ner. Idéer till teman: 
barn/ung i Västerås 
genom tiden, stil 
och mode, skildra en 
stadsdels framväxt, 
100 år i Västerås. 
• Skapa egna mo-
deller utifrån äldre 
byggnadsritningar i 
samarbete med en 
aktör inom området 
arkitektur.

Västerås stadsarkiv förvarar ca 250 000 foton. Av dem är 
drygt 100 000 digitaliserade - enkla att se och arbeta med i 
olika skolprojekt!

Kontakt Stadsarkivet: 
Camilla Hjelm 
camilla.hjelm@vasteras.se, 021-39 19 90
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Skapande skola med Zebradans

Med dans kan eleverna upptäcka nya uttrycksformer 
och stärka sin identitet. Jag ser till att just era elever 
får den önskade och anpassade dansundervisning som 
passar bäst samtidigt som vi använder en träningsform 
som gynnar alla barns hälsa.

Danspedagogik och undervisning är något som ligger 
mig närmst om hjärtat. Jag har med mig över 10 års 
erfarenhet av barn och ungdomar, nybörjare till
professionella. Ett välkänt ansikte runt om i Västman-
land då jag har samarbetat med många skolor i både 
Västerås, Köping och Sala. Med glädje i både hjärta och 
kropp sprider jag mina kunskaper om dans och hälsa. 
Lektionerna kan skräddarsys. Dansa allt ifrån en klas-
sisk musikal/jazz eller varför inte prova på de populära 
dansstilarna som disco och hiphop? Från enstaka dans-
lektioner till en längre “föreställning”. 

Längd: Minst 3 lektioner, 
45 min - 60 min
Antal: Max 30 elever per 
grupp 
Målgrupp: F- åk 9/ anpas-
sad skola.
Lokal: Er gymnastiksal el-
ler ni kommer till Västerås 
Danscenter danslokaler.

Dans som redskap för hälsa och välmående

Kontakt Felicia Eriksson: 
felicia.isaksson@vasterasdanscenter.com
0709-656559

Kontakt Zebradans:
lotta@zebradans.se, 08-702 92 01
Läs mer om föreställningen på vår hemsida: 
www.zebradans.se

I ett Skapande skola projekt med Zebradans kan ni se 
föreställningen Allt är matte och dansa en verkstad!
 I Allt är matte får publiken följa med in i matematikens 
storslagna värld där tre kamrater dansar kring ental 
och tiotal. De hoppar på tallinjen och övar på tiotals-
övergång. Varför är det så viktigt det här med siffror 
och hur kan ett tal plötsligt vara borta? Vi hjälps åt att 
addera och subtrahera – tillsammans kommer vi bergis 
lösa problemet!

Allt är matte utgår från läroplanens centrala innehåll 
för matematikämnet. Med fokus på lustfyllt lärande 
vävs skolans styrdokument samman med estetiska 
läroprocesser och levande scenkonst.
 När barnen sett föreställningen följer vi upp med en 
fördjupande dansverkstad utifrån föreställningens 
tema. 
 
ZebraDans kommer till er med både föreställning och 
dansverkstad. Kontakta oss för mer information och 
bokning. 
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Mer Dans åt Folket arbetar för att skapa, sprida, visa 
och göra dans och koreografi. Vi, dansarna Amanda 
Billberg och Jannine Rivel, arbetar utifrån hur dansen 
känns, hur den rör oss och hur vi tillsammans kan lära 
oss genom att dansa. 
Utifrån ett undersökande perspektiv, med nyfikenheten 
i centrum, dansar vi tillsammans med barnen utifrån 
olika tematik och innehåll. Vi utformar en workshop 
utifrån de teman som skolan önskar. Några exempel på 
teman är:

• Dans i relation till sinnen
• Dans och känslor
• Dans och poesi
• Dans i relation till skogen/utemiljö
 
På ett lekfullt och utforskande vis lär vi känna danserna 
tillsammans. Barnen deltar utifrån var och ens förut-
sättningar.  Deltagandet kan därför se ut på olika sätt. 
Ett referensprojekt är skogskoreografin Koreografiska 
utflykter där Jannine och Amanda tar med barnen på 
en utflykt i skogen, genom gläntor, i mossa och ris, 
mellan rotsystem och över stenar. Vi bygger danser till 
skogens rörelser och vi får uppleva hur vi kan röra oss 
till tonerna av trädens vispande, grenarnas knarrande, 
vindens sus och fågelsång. 

I skogen arbetar vi med ett interaktivt material; en 
danssnurra och en dansloppa, som ger olika förslag på 
hur en kan komponera egna danser. Materialet är lätt-
hanterligt och kan sedan användas av skolans pedago-

ger för att arbeta vidare med dans och rörelse i relation 
till skogen. 

Längd: ca 40- 60 min per tillfälle
Antal elever: max 15
Målgrupp: F- åk 2 
Pris: 8.000kr per tillfälle med Amanda och Jannine. Vid 
fler tillfällen hittar vi ett paketpris. 

 

Mer Dans åt Folket – dans, koreografi och skapande

Kontakt Mer dans åt folket:  
info@merdansatfolket.se  
Amanda Billberg 
amanda@billberg.biz, 070-225 30 25 
Jannine Rivel 
hello@janninerivel.com, 0739-82 88 85 

Fryshuset är en internationell organisation som arbetar 
med att göra det möjligt för unga att genom sina 
passioner förändra världen. Vi lyssnar på, arbetar och 
bygger relationer med unga och skapar tillsammans 
med dem mötesplatser där unga syns, hörs och räknas. 
 
Vi erbjuder inom Skapande skola en dansworkshop där 
vi kommer till er skola. I workshopen lär sig eleverna 
att dansa Hiphop och Street tillsammans med Fryshu-
sets professionella dansare. Danspasset kombineras 
med ett samtal kring kroppen som verktyg och hur dan-
sen och musiken kan påverka oss människor. 
 
Workshop Hiphop och Street
Lilla paketet
Målgrupp: Passar för åk 4–9
Antal: Helklass
Tid: 2 tim
Pris: 7 000 kr

Workshop med hiphop och streetdance

Kontakt Fryshuset: 
Per Hartwig 
per.hartwig@fryshuset.se, 070-361 83 62
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Improve Your Groove består av fem streetdansare: 
Nicklas Magnusson, Dawid Bienkowski och Merdean 
Suzuki Forsberg, Mario Perez Amigo och Elli Eklund. 
Alla är professionella streetdansare med högskoleut-
bildning i dans och lång erfarenhet av Skapande sko-
la-projekt. Tillsammans har vi över 30 års erfarenhet av 
dansundervisning, sköna moves och rörelsevariationer 
till häftiga beats! 

Workshop i streetdans 
Rolig workshop full av dans och energi med fokus på 
att ha kul tillsammans. Eleverna får lära sig om hiphop, 
locking, popping, breakdance, och får inblick i hur stre-
etdansen utvecklats genom att få testa på och prova 
på. Lektionerna kan anpassas efter elevers olika behov.  
Längd: 40-60 min räknas som en lektionstimme.  
Antal elever: 30 st elever per lektion.  
Antal tillfällen: Minst 2 lektionstimmar/dag, inget max-
antal.  
Lokal: Idrottshall, danssal eller aula, minst 10 m i bredd 
x 8 m i djup. Takhöjd på minst 2,5 meter.  
Teknik: Ljudanläggning som går att koppla till mobil 
eller dator.  
Övrigt: Eleverna behöver ha klädombyte och inneskor 
för träning.

Step by step - lär dig skapa egen dans 
Vi lär ut koreografi-tekniker som ger eleverna verktyg 
att arbeta fram danser med. Vi går igenom olika ar-
betssätt, rytmtänkande, musikanpassning, byggstenar 
i dans, tempoändringar, mönster och upprepningar. 
Längd: 60-90 min/klass eller grupp.  

Antal elever per lektion: max 30. 
Vi erbjuder även hjälp att koreografera avslutnings-
shower som julshow eller våravslutning. 

Nytt för i år! 
Streetdans-föreställningen Dansspelet
Boka in en ca 30 min dansshow för er skola. Låt elever-
na uppleva en dansberättelse om spel, framförd med 
humor där publiken bestämmer storyn. Föreställningen 
bokas i samband med separata workshops i streetdans. 

Kontakta oss gärna för prisuppgifter och projektförslag 
innan ni lämnar in er Skapande skola ansökan. 

Streetdance med Improve your Groove 

Kontakt Improve your Groove:
dansa@improveyourgroove.se, 073-7676269 
www.improveyourgroove.se
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Personlig utveckling med dans för alla

Kontakt: Danslola, Lola Svensson:
lola@danslola.com, 076-788 08 31 
www.danslola.com

Dans är till för alla och jag anser att vi alla kan röra 
oss. Det är mitt arbete att skapa förhållningssätt inom 
rörelsen så att varje individ känner en koppling till 
musiken och rörelsen i sig utifrån dess erfarenheter och 
självkänsla. 

Jag tycker mycket om att jobba med elevers självför-
troende och självkänsla, pusha dem att våga, ge dem 
en ökad kroppsmedvetenhet och verktyg så att de kan 
växa både personligt och dansmässigt. Jag kan även 
jobba utifrån improvisation och guida elever till att 
hitta sitt egna rörelsespråk oavsett vilken nivå eller ka-
pacitet de än besitter, samt ge dem verktyg för att lära 
sig skapa egen dans.

Musiken hjälper till att motivera till dans och rörelse. 
Därför lägger jag stor vikt på musiken för mina lektio-
ner.   
Lektionstid: Som mest 40 minuter för yngre barn. Hö-
gre åldrar 60 -90 min beroende på nivå och elevantal. 
Antal elever: Max 30 elever i samma sal.  
Krav: En tom danssal, idrottssal, aula helst med speglar 
men kan gå utan. Helst ca 10x8 m brett.  
Tillfälle att koppla in dator för musik dvs ljudanlägg-
ning. Jag har möjlighet att ta med en högtalare om 
ljudanläggning inte finns.  
Övrigt: Elever bör komma ombytta i mjuka kläder, 
strumpor eller barfota. Medtag vattenflaska.

Målgrupp: F- åk 9, särsko-
la/ träningsskola 
Särskola/ anpassad skola: 
Här har jag en bred 
kunskap och erfarenhet-
er sedan mina tidigare 
arbeten inom vården och 
de senaste 12 åren har jag 
mött alla olika målgrupper 
med någon funktionsvaria-
tion i danssalen. Lektionen 
anpassar jag efter samtal 
med lärare/ansvariga på 
hur behovet ser ut. Har 
”tecken som stöd” utbild-
ning. 

Är väldigt intresserad av koreografi och har grundat 
ungdomskompaniet ”Compasión Dance Company” som 
har färdiga dansföreställningar som jag har har satt upp 
bla i Italien.”

Kontakt Kristine Westman Elorza:
kristinewestmanelorza@gmail.com
072-322 61 67

Dans genom tiderna - trender från olika epoker
Söker ni dansupplevelser utöver det vanliga, då har ni 
kommit rätt. Danslola arbetar med personlig utveck-
ling genom dans och musik. Vi har lång erfarenhet av 
kursverksamhet och skapande skola projekt. Speciellt 
uppskattat har projektet Dans genom tiderna varit, där 
eleverna får stifta bekantskap med trender inom dans 
och musik i olika tidsepoker. 

Projektet knyter ihop olika ämnen i alla årskurser som 
tex idrott, so, historia, musik och eventuellt engelska. 
Vi träffas en heldag och dansar solo, duo/par och i 
grupp. Exempel på upplägg för en heldag är att vi träf-
fas 08.00-14.30 inklusive förberedelser och spellistor. 
Pris: 15 000 kr, reseersättning tillkommer. 

För klasser med elever som har funktionsnedsättningar 
anpassar vi rörelser till gruppen. Vi dansar sittande och 
stående dans solo, du/par eller i grupp.  
Pris: En lektion från 3 000 kr, reseersättning tillkom-
mer.
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Jesse P - rapworkshop på flera språk
Rap-workshopen är en interaktiv rapmusikworkshop 
som pågår under en lektion. Efter en introduktion om 
låtskriveri skriver eleverna egna raplåtar och får möj-
lighet att uppträda med sina alster för kamraterna. 
Eleverna får en bra grund för att på egen hand fortsätta 
och skriva texter hemma eller med kompisarna.

I workshopen förenas språk och aktivitet. Fokus ligger 
på en den muntliga förståelsen och på en lättsam stäm-
ning, det är okej att skämta och göra bort sig lite om 
man vill. På det sättet så jobbar man samtidigt på sitt 
självförtroende och lär känna sina kamrater bättre. 
I slutet av workshopen så rappar Jesse för eleverna på 3 
språk och svarar på frågor om rapmusik och hur det är 
att vara artist. 

Rap-workshoppen får gärna ordnas som en temadag i 
skolan, då kommer man överens om innehåll och antal 
elever separat. 

Längd: 45 - 60 minuter
Målgrupp: Åk 7-9 , kan ges på svenska och finska
 
Jesse P är en etablerad musiker som arbetat med låtskriveri, 
musik och ungdomar i över 10 år i både Finland och Sveri-
ge. Han har bland annat producerat Pakkåruotsi-albumen i 
samarbete med Svenska nu. 

Kontakt Jesse Piisinen:
info@pakka123.com, 076-2009466 
Alt: info@teatterisydankapy.se 

Skriv en egen klasslåt med grammisvinnarna David 
Shutrick och Mija Folkesson, som har skrivit många av 
ledmotiven för Bolibompa. Orkesterpops låtar handlar 
ofta om relationer, bråk, tävlingar och konflikter. Hur 
man är en bra kompis och hur man gör för att säga 
förlåt. 

Vilken känsla ska er låt ha och vad ska den handla om? 
Klassen bestämmer! Projektet består av en konsert 
och klassvisa workshops. Läs gärna mer om Orkester-
pop på hemsidan: www.orkesterpop.se

Målgrupp: åk f -3
Pris: Workshops 13.000/dag, max 3 klasser/dag
Konsert 13.000 + 6.000 för ytterligare en samma dag

Skriv en egen låt för klassen

Kontakt Orkesterpop: 
Evalotta Belin, producent 
vildproduktion@gmail.com, 073-783 76 74
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Musikskapande som har vattnet i fokus

Kontakt Vattenmannen och Speed: 
Evalotta Belin, producent 
vattenmannenospeed@gmail.com, 073-783 76 74
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Scenshow tillsammans med Emma och KJ

Tv-programmet som kommit ut i verkligheten för att 
prata, göra konster och sjunga om det viktigaste vi har - 
vatten och miljön! 

Vattenmannen har byggt en egen skolbänk och vill bör-
ja i klassen för att lära sig mer. Eleverna får vara med 
och skapa en ny vattenlåt. Projektet består av klassvisa 
workshops och en gemensam show.

Titta gärna också på tv-serien för att lära mer om vat-
ten. Ni hittar den på www.vattenmannenochspeed.se

Målgrupp: Passar för åk f -5
Workshops: 13.000/dag, max 4 grupper/dag
Konsert: 13.000 + 6.000 för ytterligare en samma dag

Skapa en konsert tillsammans med grammisnomine-
rade och flerfaldigt belönade Emma Nordenstam & 
Karl-Jonas Winqvist! De har bl.a skrivit låtar på upp-
drag av Friends för att minska stigmatiseringen kring 
npf-diagnoser. Många av låtarna är skapade tillsam-
mans med barn och på teman som berör; olikheter, 
rätten att få vara sig själv och allas lika värde. Men 
även lättsamma teman.
Varje klass väljer en låt att framföra under en gemen-
sam konsert. Hur är det att sjunga tillsammans? Hur 
ska alla stå? Kanske några rörelser eller danssteg?

Under klassvisa workshops sätter Emma och KJ ihop 
en scenshow tillsammans med eleverna. Sedan blir det 
gemensam konsert där klasserna är med på scenen 
och framför sin respektive låt.
Målgrupp: Passar för åk f -5
Pris: Workshops 13.000, max 3 klasser/dag
Show: 13.000 + 6.000 för ytterligare en samma dag

Kontakt Emma och Karl-Johan: 
Evalotta Belin, producent 
vildproduktion@gmail.com, 073-783 76 74



Gåspennan - kreativa musikprojekt
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Prova på kör med gemensam konsert
I Skapande skola-projektet ”Prova på kör” samarbetar 
ni med Ayla Kabaca och Emeli Jeremias. Ayla är välkänd 
från Bolibompa och leder även barnens allsång på 
Skansen. Emeli är musiklärare, cellist och sångare från 
bland annat Stadsteatern.

Bokstavkörens låtar är en blandning av välkända barn-
låtar och egenskriven musik på bokstavstema. Allt lätt 
att sjunga med i! 

Projektet består av dels workshops där klasserna 
tillsammans med Emeli övar in låtar från repertoaren. 
De får också utifrån ålder testa på kanon och enklare 
stämmor. Kanske skapa en helt ny bokstavslåt om tid 
finns. Och sedan blir det en gemensam konsert med 
hela Bokstavskörens orkester (tre personer) där elever-
na är med och sjunger. 

Målgrupp: Passar för åk f -2
Workshops med Emeli: 6.500, max 3 klasser/dag
Show: 15.000 + 6.000 för ytterligare en samma dag

Kontakt Bokstavskören:
Evalotta Belin, producent  
vildproduktion@gmail.com , 073-783 76 74

Gåspennan gör modern, elektronisk musik och video 
där innehållet utgår från lgr 22. Deras kreativa musik-
projekt har varit nominerade till Framtidens musikpris 
och musiken har varit nominerad till en Grammis. 
Gåspennans musik används som en del av undervis-
ningen i skolor runt om i hela landet. 

Gåspennan erbjuder följande upplägg: 
Åk F-3
Stjärnor på scen
Eleverna skapar klassvis ett eget nummer tillsammans 
med Gåspennan. Varje klass uppträder med sitt num-
mer på en färgsprakande, interaktiv avslutande show.

Det magiska kunskapsäventyret
Eleverna är medskapare av ett oförglömligt kunskap-
säventyr där de genom att skapa sång och dans löser 
klurigheter inom matematik och svenska. 

Nu lyfter vi taket
Eleverna är medskapare av en egen klass/skollåt samt 
musikvideo. Låten är en del av en interaktiv avslutan-
de föreställning där samtliga elever är medskapare av 
föreställningen. 

Åk 4-9
Digital musikproduktion
Låt eleverna sikta mot stjärnorna och lära sig att skapa 

musik från grunden med digitala verktyg. De lär sig bl a 
hur de skapar unika trumkomp, basgångar och leadme-
lodier. Passar alla, nybörjare så som den som tidigare 
arbetat med digital musikproduktion. Lärorikt, kreativt 
och roligt för både elever och personal.
Läs mer om alla våra projekt på:
https://www.gaspennan.com/skapande-skola

Kontakt Gåspennan: 
Johannes Tigerström och Peter Holgersson
musik@gaspennan.com, 079-337 68 34 



Musikproduktion med Fryshuset
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Fryshuset är en internationell organisation som arbetar 
med att göra det möjligt för unga att genom sina 
passioner förändra världen. Vi lyssnar på, arbetar och 
bygger relationer med unga och skapar tillsammans 
med dem mötesplatser där unga syns, hörs och räknas. 
På Fryshuset har unga möjligheter att utöva sina 
passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, 
utbildningar och arbete. Alla delarna är betydelsefulla 
för att kunna växa.

Workshops i musikproduktion 
Stora paketet
Tre workshoptillfällen tillsammans med Fryshusets 
musikpedagoger där eleverna får utvecklas och fördju-
pa sin kunskap inom rap och hiphop. Eleverna lär sig 
mer ingående om en låts uppbyggnad och relationen 
mellan text och musik, och får själva testa på att skapa 
ett beat från grunden. Eleverna får öva på att ge varan-
dra feedback och jobbar tillsammans med att utveckla 
sina låttexter. Workshopen kombinerar grunderna i 
att  skapa och spela in musik med samtal om artisteri 
och musikbranschen. Workshopserien avslutas med att 
eleverna får spela upp sin låt för resten av klassen.
Målgrupp: Passar för åk 4-9
Antal: Helklass
Tid: 3 tillfällen, á 2 tim
Pris: 18 000 kr

Lilla paketet
Ett workshoptillfälle tillsammans med 
Fryshusets musikpedagoger där eleverna 

får lära sig allt om rap och hiphop och själva 
får testa att skapa ett beat från grunden. 
Workshopen kombinerar musikskapandet 
med samtal om språket som verktyg för att 
berätta historier. Eleverna får skriva texter 
utefter ett tema och sedan spela in sin rap 
på beatet. När dagen är slut har eleverna fått 
spela in en låt tillsammans.
Målgrupp: Passar för åk 4-9
Antal: Helklass
Tid: 2 tim 
Pris: 7 000 kr

Kontakt Fryshuset: 
Per Hartwig 
per.hartwig@fryshuset.se, 070-361 83 62
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Inspiration
NYCIRKUS

Gycklargruppen TRiX är en nutida cirkusgrupp som job-
bar med eldshower, gyckel och cirkusskola. Vi arbetar 
pedagogiskt för att få med deltagarna längre än de trod-
de att de kunde. ”Jag kan”, ”Vi klarade det tillsammans” 
och ”Jag ger inte upp” är tre av de erfarenheter våra 
deltagare tar med sig från våra pedagogiska projekt.
Vi har sedan 2003 bedrivit cirkuspedagogik ute i skolor 
där vi lär ut allt från jonglering och clown till luftakroba-
tik och balans.

Nytt för 2023/2024 - föreställningar!!
Nu kan man även boka föreställningar till sin skola! 
Läs gärna beskrivningarna om dem på vår hemsida. 
Den stora smällen / En bit på väg / En liten bit på väg / 
Gyckel, gyckel, gyckel / Gycklarens vikingasaga / Fjärils-
effekten / Jord

WORKSHOPS
Prova på cirkus
Cirkusen har många discipliner och alla kan hitta sin 
egen grej. Jongleringen handlar omnmönster och fokus, 
klot och lina om balans och envishet, luftakrobatik tillta-
lar de som gillar att klättra och klänga och i pyramidbyg-
gena gör vi snabbt coola, stora tricks tillsammans.
Eleverna får öva sitt mod, sitt fokus och sin kreativitet.
1-3 tillfällen /klass.

Samarbetscirkus
För att bygga mänskliga pyramider behövs lyhördhet, 
respekt och samarbete. Belöningen är coola, stora 
tricks. Vi har roligt och eleverna tar ansvar. En lektion är 
60 minuter.

Mattecirkus - Lektioner där matematik upplevs och 
behövs för att klara tricks!
Mattecirkuslektioner för lågstadiet som kombinerar 
koncentration, glädje, taluppfattning, samarbete, 
mönster, struktur, mod, mattespråk och geometri. För 
att bygga mänskliga pyramider använder vi delbarhet, 
gruppering, fokus, samarbete och tillit. Jongleringens
kodspråk heter Site Swaps. Eleverna översätter kast till 
prealgebraiska talmönster.
En lektion är 60 minuter. För f-klass rekommenderas 45 
minuter. Bokas med fördel 3 tillfällen per klass

Särskola/träningsskola
Allt är möjligt! Vi har jobbat med olika funktionsvaria-
tioner i många år och har god erfarenhet av att anpassa 
lektionerna efter individuella behov. Vi hittar ett format 

som passar er klass. Bokas med fördel fler tillfällen per 
klass.

Stagefighting – För dig som gillar action, är 13 år och 
uppåt
Lär dig att slåss utan att slåss! På en kurs i scenslagsmål 
kommer deltagarna få en grundläggande förståelse för 
teatertekniken som krävs för att skapa illusionen av 
våld. Den tekniska kunskapen gör det möjligt för alla 
att, efter kursen, själva kunna planera, koreografera och 
genomföra scenslagsmål på ett säkert sätt.

Skräddarsydda projekt
Förutom ovan nämnda projekt kan vi också göra projekt 
utifrån era önskemål. Kontakta oss
så hittar vi ett format som passar er klass!

Nycirkus med Gycklargruppen Trix

Kontakt Gycklargruppen TRiX: 
Jacob Kaller, cirkuspedagog 
jacob@gycklarna.com,  070-959 09 19 
www.gycklarna.com
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Cirkus Cirkör har över 20 års erfarenhet av att 
arbeta med cirkus i skolan och erbjuder en rad olika 
aktiviteter för Skapande skola.

Cirkusshow  
Låt elever, kollegor och anställda få uppleva en 
spännande cirkusshow om vikten av samarbete, tillit 
och rätten att få vara sig själv.

Cirkusworkshop  
Under ledning av våra skickliga cirkörpedagoger får 
eleverna själva prova olika cirkuskonster, jonglering, 
akrobatik, balans och luftakrobatik. De får även 
uppleva hur olika kroppar och bakgrunder stärker och 
stödjer varandra.

Cirkusshow + cirkusworkshop = Cirkus de Luxe 
En oslagbar kombination där eleverna först får 
se artisterna uppträda och sedan möta dem som 
pedagoger i en workshop. Här finns specialerbjudande 
på ett femdagarspaket med show första dagen 
och därefter fyra heldagars cirkusworkshops. Hur 
genomförs Cirkus de Luxe? Om din skola har 300 
elever kan upplägget se ut så här: Samtliga elever ser 
en show och är med på en cirkusworkshop. Första 
dagen ser eleverna showen, om skolans gymnastiksal 
tar 150 åskådare så spelas showen två gånger under 
dagen för att möta alla 300 elever. De följande fyra 
dagarna möter artisterna eleverna i tre workshop-
pass om dagen med 25 elever i varje pass (75 elever/
dag, totalt 300 på fyra dagar).

Vad behövs: Lämplig lokal för cirkusshow och 

workshop, t.ex. en gymnastiksal. Showen behöver en 
golvyta om 7x7 m och en takhöjd på minst 5 m.

Cirkus Cirkör – cirkus i skolan

Kontakt Cirkus cirkör: 
Pedagogiskaprogram@cirkor.se 
08-555 537 34  

”Magisk cirkus” för lågstadiet
Magisk Cirkus är en fö-
reställning för barn 6-10 
år där vi blandar olika 
cirkusdiscipliner som 
trolleri, clown, humor 
och jonglering. Efter fö-
reställningen kan barnen 
delta i cirkusskola där de 
själva får prova på olika 
discipliner, som att jong-
lera med bollar, käglor, 
ringar, dukar, Devil Sticks 
och gå på lina.

Vi vill att barn och ungdomar ska få en positiv upple-
velse av och väcka deras förundran med att visa de 
olika slags konstformer och färdigheter som artister 

inom cirkus- och varieté-världen har. Att barnen och  
sedan själva får pröva på de olika disciplinerna förhöjer 
upplevelsen för dem och stärker deras självkänsla. Vi 
fokuserar på koordination och balans genom att låta 
barnen få prova på olika jongleringsredskap. Lindans 
genomför vi på upp- och nervända gymnastikbänkar.
Föreställningen Magisk Cirkus 
Tid: Ca 45 min 
Cirkusskola 
Tid: 45-60 minuter efter önskemål.

Kontakt Funnybones: 
Åsa Wallberg  
asa@funnybones.se, 0733-50 15 75, 
Thorsten Andreassen 
thorsten@funnybones.se, 0706-641 40 09  
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Workshops med värdegrund som tema
Föreställningen Det farligaste som finns med 
workshop
Eleverna ser föreställningen Det farligaste som finns, 
efteråt pratar skådespelarna om mod och modiga 
människor i historien men också om de modiga i elev-
ernas närhet. De gör 4 hörns övningar och värderings-
övningar med klassen så att eleverna får tänka efter 
och säga sin mening utan att det värderas och genom 
det träna sitt eget mod att stå för sina värderingar och 
att det de säger är viktigt.

Workshop- Att växa som människa
Två skådespelare/pedagoger kommer till skolan och 
har olika övningar med klassen. Koncentrationsövning-
ar, modövningar och samarbetsövningar. Eleverna får 
träna på att jobba tillsammans både med ord och utan. 
Hur kommunicerar man utan ord när man ska samar-
beta, hur får jag min kompis att våga visa sitt mod? Kan 
jag lära mig att koncentrera mig bättre i skolan?

Föreställningen Tankesmedjan URK med workshop
Klassen ser föreställningen Tankesmedjan URK och 
efteråt har skådespelarna samtal med eleverna om vad 
ondska är. Hur visar sig ondska? Är man född ond om 
man är ond? Vem tycker du är ond? Klassen får disku-
tera om ont och gott, historiens onda människor och 

tycker alla att samma människor är onda? 

Regi eller skådespelarhjälp när skolan gör en egen 
teaterföreställning
Skolan vill sätta upp en egen teaterföreställning. Hur 
gör man? Kan man få hjälp? Ja visst kan ni få det! 
Vår regissör eller en skådespelare kan komma till er 
skola och berätta hur man gör en egen teaterföreställ-
ning. Kommer sen tillbaka och är bollplank samt är ett 
extra öga vid slutförandet inför premiär. 
Ni bestämmer manus eller historia ni vill göra och vi 
kommer och stöttar er i processen vid ett antal tillfäl-
len. Alla ska få möjlighet att skapa en kulturupplevelse 
tillsammans! 
 
4:e teatern är en fri professionell teater som funnits 
sedan 1982. Vår teater finns på CuLTUREN i Västerås 
varifrån vi turnerar över hela landet. Förutom tea-
ter bedriver vi pedagogisk verksamhet för skolor och 
arbetsgrupper i form av workshops, mentorskap och 
utbildningar.

Kontakt 4:e Teatern: 
Fredrik Lundqvist
teatern@4e.se, 073-671 07 19
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Teater och workshop med Awake Projects
Awake Projects är ett scenkonstkompani med rötter i 
rörelse, rytmik och musik. Vi har funnits i Västerås se-
dan 2007 och har under den tiden gjort otaliga projekt 
med barn och ungdom i Sverige och runt om i Världen. 
Inför läsåret 23/24 erbjuder vi följande projekt inom 
Skapande skola.

Föreställningar med workshop  
Honkan och Hanneluring på äventyr
Barnen får först se föreställningen som är en humo-
ristisk berättelse om rädsla och nyfikenhet, mod och 
vänskap. Efter föreställningen får barnen tillsammans 
med skådespelarna öva sitt mod genom olika övningar 
och lära sig våga-sången. En rolig timme som fokuserar 
på mod, tillit till klasskamraterna och glädjen i musik 
och rörelse.
Målgrupp: F-klass - åk 3 och särskola i samma åldrar
Föreställning: 40 min, max 80 publik.  
Pris: 7 000 kr
Workshop: 40 min, 3 000 kr per max 40 elever (eller 2 
klasser).

Alma och Papegojmysteriet
Barnen får se föreställningen om Alma med två A, A 
som i autism och A som i ADHD som gör Alma spe-
ciell. Speciellt bra på vissa saker. Som att lyssna. Och 
på att vara detektiv. Alma är också djurens väktare. 
Så när papegojan Jack försvinner är det bra att Alma 
finns där och kanske får Alma användningar av sina 

superkrafter. Barnen 
deltar i en tvådelad 
workshop. 
Workshop 1: Elever-
na får samtala med 
skådespelarna och 
författaren kring pjä-
sen och boken samt 
lära sig sångerna 
ur föreställningen, 
känna på objekt och 
lyssna på ljud. Klas-
sen får de två Alma 
böckerna. Workshop 
2: Eleverna får skapa 
sina egna stavdockor 
tillsammans med 
oss.
Målgrupp: F-klass - 
åk 3 och särskola i samma åldrar.
Föreställning: 40 min, max 80 publik, 10 000 kr
Workshop 1: 40 min, 5 000 kr per klass
Workshop 2: 40 min, 4 000 kr per klass

Kontakt Awake Projects:
Hanna Björck  
073-617 66 47, hanna@awakeprojects.com

Där barn sover - ett berättarprojekt om livets lotteri
Hur ser det ut där barn sover? Svaret är att det ser
väldigt, väldigt olika ut. I föreställningen Där barn 
sover utmanar vi publikens eventuella idéer om en ho-
mogen värld. En barndom kan vara lika på många sätt 
men också så olika. För varje barn är just deras upp-
växt det självklara och normala. Vi berättar om olikhet 
och om olika förutsättningar. Men också om det som 
förenar. Vi berättar om barns absoluta närhet.

I den efterföljande workshopen får barnen arbeta
med våra auktoriserade dramapedagoger alternativt 
med våra skådespelare och fortsätta fundera och fanti-
sera kring människors olika villkor. Med utgångspunkt 
från en bild får barnen prova att bygga egna världar 
och berättelser.
Workshopen syftar till att utveckla barnens fantasi
och reflekterande samt att låta dem utforska berättar-
tekniker och sitt eget berättande.
Teater Pero har lång erfarenhet av att arbeta med
Skapande skola och våra projekt är alltid mycket
uppskattade.

Målgrupp: 9-13 år 
Maxantal föreställning: 60 personer 
Maxantal workshop: 1 klass per workshop, delvis 
indelad i halvklass. 
Lokal: Två lokaler på skolan, klassrum eller grupprum. 
Pris föreställning: 9 000 kr 
Pris workshop: 6 000 kr

Kontakt Teater Pero:
Karin Westholm, producent 
karin@pero.se, 08-458 94 10
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Teater Tropos - etik, identitet och normkritik
Teater Tropos drivs av Lina och Conny Petersén som 
också står för konstnärligt innehåll och utveckling. Här 
är text och skådespeleri i centrum och gruppen har 
utarbetat en form som fängslar och tar med även de 
stökigaste målgrupperna in till de mänskliga komplexa 
frågorna. Inför läsåret 23/24 erbjuder Teater Tropos 
workshops på temat Barnkonventionen för låg och 
mellanstadiet, medan högstadiets elever kan delta i 
Skapande skola projektet HBTQ och normkritik. 

Tema Barnkonventionen
En skådespelare kommer till klassen och gör lekar och 
övningar varvat med samtal om relationer och bemö-
tande med utgångspunkt från barnkonventionen. Lekar 
och övningar utgår från gruppen, samarbete och att ge 
och ta plats. Det kan handla om barns rätt att bli lyssna-
de på och tagna på allvar. Och om att kunna lyssna och 
vara ett stöd för en vän. Vi blandar lek och allvar och 
övningar anpassas efter gruppens förmåga och behov. 
Alla deltar på sina villkor. 
För åk F-3 är projektet kopplat till föreställningen Kot-
ten och stormen.
För åk 4-6 är projektet kopplat till föreställningen 
Asmodea i en hoppfull djävla föreställning. Läs mer om 
föreställningarna på www.teatertropos.se. 
 
HBTQ och normkritik
En teaterupplevelse med efterarbete eller en mix av 
föreläsning, teater och samtal om trans, identitet och 
psykisk hälsa. Grundtanken med detta projekt är att 

låta fakta om normer, hbtq och identitet få en koppling 
till en emotionell förståelse för samma ämne. Projektet 
använder samtal, teater och kunskap som ingredienser 
som kombineras på olika sätt utifrån respektive skolas 
behov och förutsättningar. 
Detta projekt med högstadiet som målgrupp har 
genomförts i flera olika skepnader, från korta nedslag 
till mer omfattande arbete, beroende på elevantal och 
gruppens behov. Projektet är kopplat till föreställningen 
It´s all too Beautiful, som ni kan läsa mer om på Teater 
Tropos hemsida.

Kontakt Teater Tropos: 
Conny Petersén
boka@teatertropos.se, 070-521 07 16 
www.teatertropos.se

Pygméteaterns workshop vänder sig till hela grund-
skolan. Vi låter barnen skapa under en dag, med vårt 
teaterkunnande som inspiration. Vi kommer till er med 
material och två skuggspelsscener. 

Workshop i skuggspelsteater
Vi arbetar med:  
• hur man berättar en historia - dramaturgi  
• enkel dock- och scenografitillverkning  
• gestaltning, inlevelse och röstanvändning  
• hur man spelar skuggspel  
• hur man kan använda ljus, ljud, mm.
Figurerna skapas i papp och färgat silkespapper där 
endast den egna fantasin sätter gränserna. Efter repeti-
tioner med handledaren som “regissör”, avslutas dagen 
med uppspel där grupperna spelar upp sina pjäser för 
varandra. Under denna dag har barnen lärt sig arbeta i 
grupp och komma överens om en gemensam historia. 
 
Digital Workshop
Vi har också en digital variant av vår skuggspels-

workshop. Vi kommer till er med allt material och en 
skuggspelsskärm. Sedan får ni en länk till tre utförliga 
instruktionsfilmer där vi går igenom de olika momen-
ten. Efter varje moment finns våra pedagoger tillgängli-
ga via Zoom eller motsvarande plattform.

Kontakt Pygméteatern: 
info@pygmeteatern.se, Tel 08-31 03 21
info: www.pygmeteatern.se

Workshop i skuggspelsteater
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Kontakt Teater Carpa: 
Beatrice Jasz, producent 
070-454 98 68, beatrice.jasz@teatercarpa.se

Teater Carpa bjuder in till ett interaktivt teaterkoncept 
vi kallar promenadteater där barnen får följa med skå-
despelarna på ett äventyr och bli en del av berättelsen i 
sin närmiljö. Föreställningen är ca 45 min lång och våra 
skådespelare möter gärna barnen efteråt i ett kortare 
mingel på 15 min där eleverna får ställa frågor samt se 
kostym och rekvisita. 

Efter föreställningen kan ni som bokare välja att låta 
skådespelarna hålla en workshop på ca en timma eller 
låta ansvarig lärare tilldelas ett arbetsmaterial som de 
själva kan arbeta med tillsammans med eleverna.
Varje manus grundar sig ur meningen ”det finns ett 
äventyr runt hörnet” samt med tre ledord per före-
ställning. Rekommenderat maxantal per grupp är 60 
personer. 

Mål med projektet
1. Eleverna ska vilja/våga vara delaktiga i föreställning-
en verbalt, mentalt samt genom fysisk aktivitet. 
2. Eleverna ska få uppleva olika uttryck, känslor och si-

tuationer som i sin tur skapar frågor och svar om deras 
livssituation samt andras. 
3. Eleverna ska ta ställning om vad som är rätt eller fel. 
4. Genom mötet med skådespelarna vill vi öppna upp 
för diskussion, frågor och nyfikenhet. 
5. Vi vill inspirera och inkludera. Teater är för alla och 
något alla kan utöva.
6. Genom workshops-materialet vill vi låta eleverna 
själva få uttrycka sina känslor och reflektera över den 
upplevelse de fått med Teater Carpa. Antingen med 
lärarna eller med skådespelarna.

Kostnad: 
En föreställning + workshop samma dag: 15 000 kr
Enbart workshop= 10 000 kr
Kostnad för reseersättning och ev logi tillkommer.

Utomhusteater i skolans närmiljö
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Improvisationsteater med Jonas och Mathias
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Vi är en humorduo som arbetar med improvisations-
teater, alltså teater utan manus. Genom att gå upp på 
scenen utan att veta vad som ska hända har vi blivit 
experter på spontanitet och att våga göra fel. Under 
det senaste året har vi även gjort workshops för alla 
olika åldrar, från förskola till seniorer där vi vill inspire-
ra till lek och visa att vägen till att göra rätt är att våga 
göra fel. 

Genom improvisationsteaterns grundläggande verktyg; 
att bejaka, att samarbeta och att våga gör fel, jobbar 
vi med elevers självkänsla, respekt för varandra och 
spontanitet. Projekten är anpassningsbara i tid, rum 
och antal tillfällen. De fungerar mycket bra att kom-
binera med undervisning i t ex svenska, engelska och 
samhällsorienterade ämnen.

Workshops 
Improvisation för kul
Det här är en vitamnininjektion. Med högt tempo och 
mycket skratt leker vi oss trötta och nöjda. Friskvård 
när det är som bäst. Passar alla sorters grupper.
Antal tillfällen: 1-4 tillfällen á två timmar  
Målgrupp: Förskoleklass-åk 9

Improvisation  
för grupputveckling 
Finns det en tuff och respektlös ton i klassen? Är 
klassen fylld med konflikter? Är könssegregationen 

ett problem? Med hjälp av forumspel och improvisa-
tionsteater, gestaltar, reflekterar och diskuterar vi kring 
teman i klassen. 
Antal tillfällen: 3-8 tillfällen á två timmar  
Målgrupp: Förskoleklass-åk 9

Storytelling  
(integrerat med skolämne)
Vi arbetar med att berätta historier, politiska som his-
toriska, personliga som samtida och alltid fantasifulla. 
Utifrån improvisationteaterns metod berättar, leker och 
bygger vi unika historier som tränar språk, fantasi och 
empati.
Antal tillfällen: 3-5 tillfällen á två timmar   
Målgrupp: Åk 3-9

Misstagens potential
Med roliga övningar så vidgar vi vår syn på kreativitet. 
Vi försöker släppa på prestigen och censuren och så 
jobbar vi med misstagens potential och lär oss: att göra 
fel är vägen till att göra rätt. Ämnen och teman som vi 
ser återkommer i övningarna tar vi vara på och fördju-
par. Utvecklande och roligt.                                                                                   
Antal tillfällen: 3-5 tillfällen á två timmar   
Målgrupp: Åk 6-9

Kontakt Jonas & Mathias: 
mathias.j.wiik@gmail.com, 073-319 32 61
www.jonasochmathias.com
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Kontakt Lajvverkstaden: 
Erik Strömberg, lajvpedagog 
erik@lajvverkstaden.se, 076-77 77 60
www.lajvverkstaden.se

Lajv med elevernas deltagande i fokus
Tillsammans med oss får ni en kreativ workshop inom 
konstområdena dramaturgi och skådespeleri där delta-
garnas skapande ligger i fokus. Vi jobbar inom teater/
drama med lajv som metod.  
• Skådespeleri: Deltagarna får under workshopen vara 
med att utveckla, fördjupa samt skapa en egen roll. Allt 
efter sina egna förutsättningar.  
• Dramaturgi: Deltagarna får lära sig hur en dramatisk 
berättelse är uppbyggd genom att ta del av de grunder 
som behövs för att skapa en berättelse. Det viktigas-
te fokuset är deltagarnas kreativa process där deras 
tankar och skapande tar plats under hela workshopen. 
Vad ni får av oss: Vi ger våra deltagare verktyg att skapa 
sin egen roll och sin egna berättelse genom metoder så 
som workshops, dramaövningar och lajv. 

Vårt fokus ligger på aktiva deltagare som är med utifrån 
sina egna förutsättningar, erfarenheter och upplevelser. 
Genom lajv som metod tar med våra deltagare på en 

fantastisk resa i tid och rum. Det enda som begränsar 
oss är vår egen fantasi. 

Förslag på workshop: 
• Galaxens Hjältar - sci-fi
Rekommenderad för årskurs 1 - 3
• Gudar och Trolltyg - Fantasy
Rekommenderad för årskurs 1 - 3
• Gammaldags Skola - 1900-tal
Rekommenderad för årskurs 1 - 3
• Magiskolan - Fantasy

Rekommenderad för årskurs 4 - 6
• Reformation - Medeltid
Rekommenderad för årskurs 4 - 6
• WORKSHOP LAG OCH RÄTT - Nutid
Rekommenderad för årskurs 7 - 9
• WORKSHOP Mediaansvar - Nutid
Rekommenderad för årskurs 7 - 9
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Inspiration

En författare kan göra mycket inom Skapande skola. 
Vare sig ni vill ha ett traditionellt författarbesök, en 
deckarskola, en skrivarverkstad, en poesiworkshop 
eller något annat kan Författarcentrum Öst hjälpa er. 
De kan skräddarsy ert Skapande skola-projekt i samråd 
med författaren. 
Alla våra medlemmar som kan bokas till Skapande sko-
la-projekt hittar ni på vår hemsida. Ni kan också
mejla, helst, eller ringa för att få råd och tips så att just 
ert Skapande skola-projekt blir så bra som möjligt!

På sin hemsida www. författarcentru.se/skapandesko-
la, har Författarcentrum tagit fram några exempel på 
hur författare kan användas inom ramen för Skapande 
skola. Här kommer några förslag:

•  Deckarskola
•  Kreativa skrivövningar
•  Skrivarverkstäder – Kom igång, Hur du skriver spän-
nande, Poesi med mera

•  Historiska resor i litteraturens värld
•   Fantasyworkshop
• Skrivarsamtal om vänskap och fotboll
• Novellworkshop
• Fakta och fantasi
• Haikuworkshop

Föreningen har ca 700 yrkesverksamma författare som 
medlemmar. Författarcentrum Öst bokar årligen ca 1300 
författarbesök till skolor, bibliotek, studieförbund, företag 
och konferenser. Förutom den löpande författarförmedlingen 
arbetar Författarcentrum Öst med egna läs- och skrivfräm-
jande projekt.

Författarcentrum Öst - boka en författare

Kontakt Författarcentrum Öst: 
Alf Kyhlén
alf.kyhlen@forfattarcentrum.se, 08-611 58 03 
www.forfattarcentrum.se
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Kontakt Historieberättarna: 
Jessica Karlsson, projektsamordnare 
historieberattarna@gmail.com, 070-8247261 
www.historieberattarna.se  

Workshopen ”Brev från mig till dig- världen!” inleds 
med ett inspirerande pass som handlar om: makt, på-
verkan och förändring, där vi tittar på en del filmklipp, 
gör olika övningar, och diskuterar temat. Eleverna får 
sedan reflektera över sin situation och komma på en 
förändring/lösning som de vill förmedla till en makt-
havare och sedan skriva brev om detta, adresserat 
till den/dom som bestämmer. Det kan vara allt från 
statsministern till SVT:s barnprogramschef, eller någon 
annan som på något sätt påverkat eller kommer att på-
verka deltagaren i hens liv, som hen vill uppmärksam-
ma. Det kan handla om personliga frågor, om klimatet, 
om skola, framtid, ja, helt enkelt vad de unga deltagar-
na väljer att lyfta. 

Breven handskrivs, eller så skrivs de på en läsplatta och 
printas ut, alternativt skrivs de som ett inspelat ljud-
brev. Vi anpassar oss efter olika förutsättningar. Fören-
ingen kommer sedan hjälpa till med att skicka breven 
till rätt person/institution/plats, och förhoppningsvis 
inleds en dialog.  

Målgrupp: Åk 3-5
Praktisk info: Tid: 09.30-13.30. En halvklass per tillfälle. 
(eller max 15 elever per workshop) I varje workshop 
arbetar två pedagoger från Historieberättarna. 
Projektor behövs i det klassrum vi är i.  
Pris: 13.000 kr + resekostnader.

Elever skriver brev till makthavare

Historieberättarna är en ideell förening som arbetar för allas 
lika värde och mänskliga rättigheter, för demokrati, solida-
ritet och yttrandefrihet. Etablerade kultur- och konstutövare 
anordnar workshops och olika kulturarrangemang. Arbetet 
har bland annat resulterat i utställningar, en konstbok, en 
kreativ kokbok, ett stort antal animationer och korta filmer. 

Kreativt skrivande för barn och unga
Tro på dig själv, då händer 
det grejer! Tillsammans 
med författaren och troll-
karlen Fredrik ”Filiokus 
Fredrik” Eklöv tar vi vara 
på vår egen kreativitet och 
bygger berättelser. 

I skrivarworkshopen lyfter 
vi det vi själva är bra på 
och får veta hemligheten 
bakom att få massor av 
idéer. Gör något roligt och 
bli kreativ! I workshopen 
pratar vi också om källkritik 
och att inte tro på allt vi ser och hör. Blir det trolleri 
också? Jajemän!

Som författare brukar Fredrik göra annorlunda bok-
släpp. Han har släppt böcker från flygplan, racerbilar, 
höga hus och broar. När vi är klara med vår workshop 

har vi vernissage, utställning, boksläpp eller bara ett 
härligt kalas. Saker som görs ska firas!

Skuggfigursworkshop
Tillsammans skapar vi berättelser med hjälp av skugg-
figurer. Vi använder våra händer, bygger egen skugg-
teater och arbetar med ljus tillsammans med Fredrik 
”Filiokus Fredrik” Eklöv. Vi blir medvetna om våra egna 
förmågor och begränsningar när vi arbetar med krop-
pen. Vi gör sagor med knasiga djur, monstriga monster, 
skrattande grodor, hus, träd och dansande älgar.

Fredrik ”Filiokus Fredrik” Eklöv är författare av 12 böcker, en 
av Sveriges populäraste barnunderhållare, svensk mästare i 
trolleri, flitigt anlitad av skolor, festivaler och folkparker. Till 
vardags arbetar Fredrik på Västerås stadsbibliotek.

Kontakt Fredrik Eklöv: 
fredrik@filiokusfredrik.se, 0730-33 13 41 
www.filiokusfredrik.se
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Historieberättande från sagor och vardag
På Berättarrazzia med Skapande Skola får varje klass 
tre besök av en professionell scenberättare. De får höra 
spännande historier och under en kort workshop får 
de själva skapa en berättelse. Det blir en dag full av 
språkglädje, där eleverna lär sig grunderna i muntligt 
berättande. 
Berättarrazzia kan bokas för hela skolan eller för 
enskilda årskurser. Den sker överraskande under en 
vanlig skoldag utan att eleverna får veta något i förväg. 
Personalen förbereds med en informationsträff där 
de också får veta mer om berättandets betydelse för 
språkutveckling och lärande. 

Fabula Storytelling har även följande workshops för 
Skapande skola
1.  Berättarkurs för elever
Lekfulla berättarövningar och lekar som sätter fart 
på gruppen och gör kursen rolig och trygg. Teori om 
berättelser och praktisk träning av berättarteknik. Vad 
innehåller en berättelse? Vad får lyssnarna på kroken? 
Retoriska grepp och berättarknep! 

2. Din story 
Deltagarna lär sig muntligt berättande och får forma 
korta historier från sina egna liv. På så sätt lär de sig 
presentationsteknik, samtidigt som självförtroendet 
och självbilden växer.

3. Sagohjulet 
Vi har utvecklat vår populära föreställning Sagohjulet 

till en fantasifull Skapan-
de Skola-workshop för 
åldrarna 4-6 år. Här får 
barnen turas om att sätta 
fart på Sagohjulet som 
inspirerar till en ny histo-
ria. Under ledning av en 
professionell berättare får 
barnen skapa sin alldeles 
egna saga.

Målgrupp: F-åk 9 
Pris: Max 4 klasser 23 000 kr. Max 6 klasser 30 000 kr.

Kontakt Fabula Storytelling: 
fabula@storytelling.se, 08-344 133 
www.storytelling.se

BERÄTTARRAZZIA

På Berättarrazzia med Skapande Skola får varje 
klass tre besök av en professionell scenberättare. De 
får höra spännande historier och under en kort work-
shop får de själva skapa en berättelse. Det blir en dag 
full av språkglädje, där eleverna lär sig grunderna i 
muntligt berättande. Elevernas aktiva deltagande och 
egna skapande får fokus. Aktiviteten uppfyller Kultur-
rådets nya kriterier för Skapande Skola.

Berättarrazzia med Skapande Skola kan bokas för 
hela skolan eller för enskilda årskurser. Den är för all 
personal och alla elever från förskoleklass till högsta-
dium. Den sker överraskande under en vanlig skoldag 
utan att eleverna får veta något i förväg. Lyssnarna 
behöver inte förflytta sig – det gör berättarna.

Personalen förbereds med en informationsträff där 
de också får veta mer om berättandets betydelse för 
språkutveckling och lärande. Efteråt är det enkelt för 
lärarna att ta vidare arbetet med muntligt berättande 
i klassrummen. Läs mer och se våra filmer om berät-
tarrazzior: storytelling.se/berättarrazzia

”Proffsigt, roligt, lärorikt, inspirerande, spännande... Be-
rättandet låg på rätt åldersnivå. Suveränt med tre olika 
berättare! Eleverna pratar fortfarande om dem...”  
    Parkhemsskolan, Botkyrka

”Tack för en otroligt uppskattad och inspirerande dag! 
Eleverna var lyriska och flera uttryckte spontant att detta 
var bland det bästa de sett och hört i skolan! Vi är glada 
att de fick vara med om dessa berättarstunder tack vare 
er! Vi skall nu förvalta berättartraditionen så gott vi kan 
och spinna vidare på den input som ni gett oss.”

 Edvardslundsskolan, Torshälla

Pris Berättarrazzia med Skapande Skola
Max 4 klasser 23 000 kr.
Maz 6 klasser 30 000 kr.

Välkommen att kontakta oss!
fabula@storytelling.se

Dörren slås upp i sal efter sal. Klassen gör stora ögon när den första be-
rättaren stormar in och drar en historia. Snart kokar skolan av rykten och 
berättelser – vilka är de? Vad fick ni höra? Berätta! På en dag fylls skolan av 
berättelser - fabler, folksagor, myter och visdomshistorier från hela världen. 

MED SKAPANDE SKOLA
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Kontakt Manusmästarna: 
Elisabeth Croneborg och Petra Norman 
info@manusmastarna.se, 070-556 67 92

Manusskrivande för tv och film
Med workshops i att skriva för film och tv väcker Ma-
nusmästarna skrivlusten till liv och visar på ett nytt sätt 
att uttrycka sig i skrift.
Manusmästarna drivs av manusförfattarna och drama-
turgerna Elisabeth Croneborg och Petra Norman. Vi 
har båda lång erfarenhet av att dels skriva själva, dels 
undervisa och guida andra i skrivande och berättande. 
Vi har arbetat med skolelever, folkhögskolelever och 
högskolestudenter. 

Vi driver tesen: Att skriva manus och berättelser är inte 
bara roligt och kreativt, det får också annat skrivande 
att bli mer meningsfullt. I våra workshops för skolan vill 
vi väcka skrivlusten till liv hos barn och ungdomar. 
Genom våra workshops stödjer vi barns och ungas kre-
ativa uttryck via berättandet för rörlig bild; film och tv. 
Genom att testa att skriva dramatik (där texten inte är 
slutprodukten) istället för prosa väcks inte bara skapar-
glädje och kreativitet, motstånd och prestationskrav till 
skrivandet i stort minskar dessutom.

Manusmästarnas workshops passar alla: De som tycker 
det är svårt att skriva, de som har dyslexi och de som 
redan har skrivlusten men vill lära sig en ny form: 
dramatiken. Våra workshops innehåller roliga och 
lärorika skrivövningar, tydlig undervisning i dramaturgi, 
filmkllipp ur våra yrkesproduktioner samt konstruktiv 
och välvillig feedback på elevernas texter. Eleverna får 
också lära sig att förstå manusförfattarens avgörande 
roll för film-och-tv-produktion.

Välj mellan fyra olika sorters workshops i att skriva 
manus för film och tv. Två på plats, två via Zoom. Våra 
workshops är allt från 60 min långa, till 3 x 180 minuter 
långa. Vi erbjuder att komma båda två samtidigt och 
därmed undervisa två klasser samtidigt. Vi kan också 
hålla samma workshop flera gånger samma dag och 
därmed inspirera och sysselsätta ännu fler elever.



Kontakt för Skapande skola grundskolan Västerås: 
Rose-Marie Fasth 
021-39 16 73, 076-569 13 78
rose-marie.fasth@vasteras.se

Ansökningsblankett för Skapande 
skola-bidrag läsåret 2023/2024, finns 
tillgänglig på Västerås stads hemsida mellan 
1 november 2022 och 25 januari 2023.
 
https://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/
grundskola/kulturgarantin-och-skapande-skola

Med stöd från:


