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Framtagen av styrgruppen för Skapande Skola Gotland Datum 2022-03-10

Sammanfattning
Region Gotland söker årligen statligt stöd från Kulturrådet, Skapande skola,
genom utbildning och arbetslivsförvaltningen. Stödet gäller elever från
årskurs F-9. Beviljade medel skall användas till inköp av professionell kultur
som främjar elevers eget skapande och blir en del av undervisningen, där
eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor.
Kulturrådet fattar beslut om Skapande skola i början av maj 2022. Under
förutsättning att Gotland blir beviljat medel kan Region Gotland erbjuda
kulturinsatser enligt årets utbud.
Hitta hit:

www.gotland.se/navet

1. Inledning
Nu är det dags att ange om er klass är intresserad av årets fina utbud inom
Skapande skola läsår 2022/2023. Årets referensskolor har varit med och valt
utbudet där ni kan välja mellan 21 olika insatser. Ni har möjlighet att välja ett
förstahandsalternativ samt ett andrahandsalternativ. Vissa av aktiviteterna kan
ibland behöva begränsa antalet skolor och räcker inte till alla som önskat.
Nyhet i år! I webverktyget Navet hittar ni information om de olika
insatserna. När ni har läst igenom materialet och kommit fram till era val
följer ni länken (Gå till aktör) som tar er direkt till formuläret där ni lägger in
era önskemål. Ni kan även anmäla intresse via länken nedan. Intresseanmälan
öppnar den 10 mars, för att vara med i fördelningen av insatser behöver ni ha
gjort era val senast den 22 april.
http://www3.gotland.se/sr/Survey/1882

2. Upptaktsträff
För er som väljer att delta i Skapande skola läsår 2022/2023 erbjuds en
upptaktsträff den 1 juni kl 14.00 – 16.00, mötet blir digitalt. Boka datumet i
era almanackor, mer information och inbjudan till anmälan kommer i maj.
Upptaktsträffen syftar till att möta den aktör ni valt till era elever. Dagen är
ett bra tillfälle för frågor, planering samt annat kontaktskapande mellan
skolan och kulturaktören.
Om ni önskar mer information om insatserna eller mer information om
kulturaktörerna kontakta Hanna Wärff Radhe, kultursamordnare på kulturoch fritidsavdelningen, regionstyrelseförvaltningen. Tele: 26 96 51 eller
hanna.warff-radhe@gotland.se
Vänliga hälsningar

Styrgruppen för Skapande Skola Gotland

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Att göra!
Skolans rektor, lärare
och elevrepresentanter
går igenom presenterade
insatser via
www.gotland.se/
navet och lämnar in
önskemål till
Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
senast den 22 april för
läsåret 2022/2023.
Önskemålen lämnas in
via länk i ”NAVET”
Länk till formuläret
hittar ni tillsvidare även i
detta dokument.

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen

Innehållsförteckning
1. Alla kan skriva – åk 3-7 inkl Särskolan
2. Bygg en trumpet – åk F-6 inkl Särskolan
3. Dansa en känsla – åk F-6 inkl Särskolan
4. Documentary songwriting – åk 7-9
5. Ensamma krigare – åk 4-7
6. Identitetsworkshop – åk F-9 inkl Särskolan
7. Kids meet classical music – åk 1-5
8. Konstfoto – åk 5-6
9. Lets do it – Alla
10. Matchboll – åk 1-9
11. Miljökonstnärerna – Alla
12. Musik till vilda bin – Alla
13. Rap workshop med Jesse P – åk 1-9 inkl Särskolan
14. Scenframställning – Alla
15. Shapes of Sounds – åk 1-6
16. Skolan som scenplats – åk 4-6
17. Skriv en deckare i skolan – åk F-8 inkl Särskolan
18. Skrotinstrumentbygge – åk 1-6 inkl Särskolan
19. Springer skarp stav – åk 1-3
20. Uppdatera och laga dina kläder själv – åk 4-9
21. Våga färg Våga måla – Alla

www.gotland.se/51238

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Presentation Skapade skola

Alla kan skriva
Målgrupp: åk 3-7, särskolan
Tidsåtgång: 2-4 tillfällen á 60-90 minuter

Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Tillgång till klassrum, papper och penna.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Elevernas självförtroende i att skriva brukar ha vuxit rejält. De flesta brukar slå sig själva med
häpnad
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Jag börjar alltid med att ringa in elevernas förkunskap/lust att skriva. Samt var deras ev.
motstånd ligger. Vilket gör att min skrivarworkshop skiljer sig en aning åt från klass till klass.
Men i stora drag ser det ut så här. Jag går igenom grunderna i dramaturgi. Eleverna har
egentligen en massa kunskap om detta genom sitt film/Tv-tittande (och läsande) utan att veta
om det! Den kunskapen plockar jag fram. Jag guidar de sedan genom olika enkla
skrivövningar, där de får öva på olika saker inom skrivande. Eleverna brukar bli överraskade
över hur pass lätt det kan vara och hur mycket de får gjort under lektionerna. Jag läser alltid
högt några texter som producerats under lektionen. Anonymt, det är texten och inte
avsändaren som är viktig här. Genom lyssning lär de sig massor. Efter ett antal gånger har
klassen fått ihop en mängd fina texter, som vi sätter upp eller som vi gör en enkel reading av,
som en liten intern vernissage. Med dricka och salta pinnar som sig bör förstås. Det är de
värda! Min erfarenhet är att fyra lektioner för denna skrivarskola brukar vara lagom.

Kontaktinformation
Ann-Christine Magnusson
Telefon: 0708 84 35 02
E-post: ankiliimagnusson@gmail.com
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Presentation Skapade skola

Bygg en trumpet
Målgrupp: förskoleklass, åk 1-6, särskolan
Tidsåtgång: 2 tillfällen á ca 120 minuter

Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Klassrum med plats för varje elev att bygga sitt instrument, projektor och screen, papper,
pennan, tejp, PET flaskor, utomhusområde (t.ex. skolområde, fotbollsplan, änge).
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Efter workshopen kommer eleverna att ha en god förståelse för trumpeten, dess historia och
dess funktion. De kommer att veta om skapandet av ljud och vad ljud är, hur man spelar en
trumpet, hur man bygger en enkel trumpet och de kommer också att förstå idén med signaler
och fanfarer
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Första besök
Steg 1 Vad är en trumpet? 60 min
Vi börjar med en kort förevisning för att introducera hur trumpeten låter och ser ut, låt
eleverna uppleva instrumentet och vad det kan göra
Innan trumpeter tog sig in i orkestrar och jazzgrupper användes de som signalinstrument till
exempel i jakt, i krigföring. Här ser vi på tidiga trumpetformer.
Sedan titta vi pa materialen vi ska jobba med, tänk på vilken typ av trumpet vi vill skapa och
vilken typ av ljud (låg eller hög) våra trumpeter ska ha.
Steg 2 Skapa, 60 min. Med bara slangrör och PET flaskor, trumpeterna är enkla att bygga.
Eleverna kan bestämma hur länge deras trumpet ska vara, oavsett om det är rakt eller krökt
och hur de vill dekorera det.
Steg 3 Spel och föreställning, 60 min. Här kommer vi att fortsätta göra ljud. Under hela kursen har
deltagarna lärt sig hur man få ett ljud på en trumpet. Nu är chansen att arbeta som en grupp
för att skapa olika texturer och effekter och skapa en fanfare lämplig för en kung!
Andra besöket
Steg 4 Fanfars och signaler 60 min.
Nu är det dags att använda allt vi har lärt oss om att spela trumpet. Vi tanker om de olika
typerna av signaler och sedan kommer vi att skapa våra egna signaler, till exempel "se upp,
inkräktare!" eller "här kommer postbilen!" Vi ska öva och försöka lära oss dessa signaler.
Steg 5, 60 min. Vi ska ta våra trumpeter ut och spela. Vi kommer att testa olika spel till
exempel, skicka signaler från en grupp till en annan och skicka signaler från elev till elev.
Kontaktinformation
Steve Chadwick
Telefon: 079 304 27 29
E-post: stevetchadwick@gmail.com
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Presentation Skapade skola

Dansa en känsla
Målgrupp: förskoleklass, särskola, åk 1-6
Tidsåtgång: 6 tillfällen á 60 minuter

För grupper som redan tagit del av ”Dansa en känsla” finns möjlighet till fördjupat
arbete och fortsättning inom samma projekt

Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Detta projekt kräver endast en större öppen yta, t ex gymnastiksal. Ett klassrum/liknande
med bänkarna vid väggen fungerar också.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Ökat självförtroende, flera sätt att uttrycka känslor och vara bekväm i dem, tolka och läsa av
känsloyttringar, respekt för egna och andras gränser. En ökad förmåga att arbeta som grupp
mot ett mål och se sin egen delaktighet i uppgiften. Ökad musikalitet och kroppskännedom.
Tilllit till sig själv.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Kroppsspråk och dans/rörelse är alla olika medel för att ordlöst kommunicera med
omgivningen och tydliggöra tankar och känslor; de ger, tillsammans med talet, en mer
komplex bild av en individs känslouttryck. Detta projekts syfte är att med hjälp av rörelse,
dans, musik samt diskussion och reflektion undersöka, konkretisera, beskriva och visa hur
känslan känns/syns i kroppen. Det ger även ökad tolkningsförmåga och förståelse för en
känsla och dess olika spektra hos sig själv och andra.
Vad är en känsla? Hur känns/syns det i kroppen när man är glad, arg eller nyfiken? Vad kan
framkalla känslan? Detta är exempel på frågor som vi arbetar med under projektets gång.
Förutom att eleverna får med sig olika sätt att uttrycka en given känsla så inkluderas även
gruppdynamiska processer, kreativa övningar där eleverna själva får skapa dans inom ramen
av en specifik känsla och övning i att verbalisera och reflektera över hur olika känslor känns
och uttrycks i kroppen. Värdegrundsarbete är en självklarhet inom detta projekt!
Vi ses vid 6 tillfällen, ca 1 h/tillfälle. Vid varje träff undersöks en ny känsla och dess
möjligheter till olika rörelseuttryck. En träff börjar med diskussion och reflektion över en
specifik känsla, sedan övergår vi till att uttrycka den kroppsligt med hjälp av olika övningar till
olika typer av musik. Jag kan göra insatsen som ett fristående projekt eller koppla till ev.
tematiskt arbete och diskutera/lägga upp träffarna därefter med ansvarig pedagog.
Kontaktinformation
Dansaren Tove Östling
Telefon: 0739 839 701
E-post: tove.ostling@edu.gotland.se
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Presentation Skapade skola

Documentary Songwriting
Målgrupp: åk 7-9
Tidsåtgång: 3 tillfällen á 120 minuter

Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
a projector a a few personnal computers
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Get to co-write songs together with a professional musician. The song is based on the story
sources' story (students). At the end of the project, the students will be co-authors of
different songs.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
The students will co-write songs in collaboration with a professional musician. The song's
story is based on the student's stories. The students are involved in the writing of the lyrics
and the shaping of the melody and the choosing of the chords. The method needs 3x2hours
of workshops followed by a performance sometime after.

Kontaktinformation
Raphael Meulemans
Telefon: 0032 49916 02 75
E-post: raphael.meulemans@outlook.be
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Presentation Skapade skola

Ensamma krigare
Målgrupp: åk 4-7
Tidsåtgång: 2 tillfällen á 60 minuter

Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Föreställningen spelas i klassrum eller liknande. Workshopen behöver tillgång till två lokaler
som t.ex. klassrum eller grupprum
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Teater Peros äldsta projekt som ständigt efterfrågas. Eleverna får undersöka sitt förhållande
till mobbning samt utforska sina egna uttryck genom gestaltande. Workshopen tar avstamp i
föreställningen Ensamma Krigare där skådespelarna berättar om sin egen tid på mellanstadiet.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Hur upptäcker man att barn far illa när både barn som mobbar och de som blir mobbade är
experter på en och samma sak att dölja sin utsatthet? Vi får möta två skådespelare som
berättar om sin uppväxt. Den ene utsattes under sin mellanstadietid för mobbning. Den
andre var den som mobbade. Minnena blir till en rafflande, rasande berättelse om att ta saken
i egna händer.
Efter föreställningen lotsar våra auktoriserade dramapedagoger eleverna genom diskussioner
och leder övningar. Syftet med workshopen är att fördjupa sig i temat och få eleverna att
utforska sina egna sceniska uttryck och sina egna tankar kring temat. Detta projekt har över
10 år på nacken och skolor vill ofta att vi kommer tillbaka år efter år. Detta är ett utmärkt sätt
att närma sig det svåra men angelägna temat mobbning i en klass. Vi märker att projektet gör
skillnad. Greppet är genialt och ger skådespeleriet plats att bli klart, enkelt och direkt. /.../
Minnenas scenario är hemskt men när föreställningen är slut har de två kommit så långt att de
kan punktera sina minnen. Båda fann utvägar och är nu herrar över sina trauman. Dags att gå
vidare. En befriande känsla av att det kan vara möjligt. DN
Kontaktinformation
Karin Westholm Teater Pero
Telefon: 08-458 94 10
E-post: karin@pero.se
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Identitetsworkshop
Målgrupp: samtliga
Tidsåtgång: 90 minuter

Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Vi behöver två rum med en fri yta att röra sig på. Det kan tex vara två klassrum där möblerna
ställts utmed väggarna.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Eleverna kommer få testa på att spela teater genom massa roliga dramaövningar. Då
övningarna har sin utgångspunkt i identitet, självkänsla och självförtroende kommer de få
reflektera kring detta. De kommer också ha fått övning i att stå framför en grupp.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Eleverna får arbeta med dramaövningar, improvisation och gestaltning. I arbetet lyfter vi
frågor kring identitet, självbild, självkänsla och självförtroende. Vi fokuserar på att stärka både
gruppen och individen. Vi vill ge upplevelsen av att det är deltagaren som är källan till
kreativiteten och att det är hens erfarenheter som står i centrum. Vi använder bland annat den
dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer,
tankar och känslor.

Kontaktinformation Teater De Vill
Malin Tell
Telefon: 070 777 34 48
E-post: malin@teaterdevill.com
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Kids meet classical music
Målgrupp: åk 1-5
Tidsåtgång: 2 tillfällen á 60 minuter

Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Egna klassrum och ett rum som rymmer 4 x klasser á ca 20 elever + en stråkkvartett.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
De kommer att lära sig känna igen stråkinstrument och förstå deras roller i en ensemble.
"Komponera" variationer själva på teman som är kända för flera röster. Sjunga tillsammans i
polyfoni. Efter dessa workshops kommer de att ha mycket mer förståelse för musiken och
dess komplexitet.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
En ung stråkkvartett besöker eleverna och ger en timmes workshop i var och en av de fyra
klasserna under en dag. Eleverna skapar sin variant på temat en födelsedagssång och spelar
igenkänningsbara ljud från djur, fordon, etc. Några dagar senare anordnas en konsert med de
fyra klasserna som deltog i våra workshops. Variationerna som skapas under workshoparna
utförs. Barnen sjunger tillsammans med stöd av musikerna i polyfoni. Ett 10-minuters
dockspel spelas. Alla ljud i rummet kommer från musikinstrument. Konserten avslutas med
ett stycke mer "klassisk" musik och frågor till barnen. Helst anordnas workshops i början av
veckan och konserten i slutet av veckan. De här verkstäderna är idealiska för barn från 7 till
11 år. Den belgisk-tyska stråkduon Antonia och Raphaël träffades för fyra år sedan genom
sina musikstudier. De är passionerade kammarmusiker som älskar att dela med sig av sin
musik och sina idéer genom undervisning och workshops.

Kontaktinformation
Raphaël Maulemans
Telefon: 0032 49916 02 75
E-post: raphael.meulemans@outlook.be
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Konstfoto
Målgrupp: åk 5-6
Tidsåtgång: 4 timmar och 30 min uppdelat på 3 tillfällen

Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
En laddad iPad till varje elev, vanligt klassrum, en gratis app som heter Snapseed. Möjlighet
att skicka mejl från sina iPads till mejladressen: konstfoto2022@gmail.com
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Eleverna får tips hur man kan ta så bra bilder som möjligt med kamerorna på mobiler och
iPads. De kommer får information om enklare bildkomposition och kritiskt tänkande till
bilder, tips hur man kan redigera bilder samt idéer och tankar kring konst och hur man kan
hitta inspiration i vardagen.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Tillfälle 1 (2 timmar)
Efter en kortare introduktion av mig själv och upplägget av kursen kommer vi diskutera vad
eleverna tar bilder av, selfies, hur fotografier manipuleras med filter, photoshop, sociala
medier mm. Sedan förklarar och visar jag hur man bäst använder kamerorna på iPaden, jag
visar exempel på olika bildkompositioner, perspektiv och vinklar man kan testa. Jag går
igenom regler kring fotande på skolan och vad lagen säger kring fotografering på offentliga
platser osv. Vi går sedan ut på skolgården i 30 minuter och fotograferar.
Jag går sedan igenom appen Snapseed och eleverna får testa och lära sig hur man kan redigera
sina foton. En läxa/utmaning tills nästa tillfälle (2) ges.
Tillfälle 2 (ca 1 timme)
Eleverna jobbar vidare med min hjälp i snapseed. Vi testar olika redigerings sätt, perspektiv
och testar svartvitt och experimenterar med färger. Bildfilerna skickas till mig för
utskrift/print.
Tillfälle 3 (ca 1 timme)
Innan eleverna får sina konstverk diskuterar vi när,var och hur en bild blir konst. Vi pratar
om hur man kan signera och namnge sitt verk. Sedan har vi vernissage och tittar på varandras
bilder. Vi diskuterar med eleven/konstnären vilka val som gjorts med kameran och sedan i
Snapseed kring skapandet av fotografiet. Eleverna får chansen att svara på frågor om hur
bilden skapas.
Kontaktinformation
Jessica Lindgren Wu
Telefon: 076 104 01 33
E-post: jessicalindgrenwu@gmail.com
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Let´s do it – engelsk workshop
Målgrupp: samtliga
Tidsåtgång: 1 timme och 30 minuter
Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
We need a big space where students can easily move around. Nothing else.
We prefer a gym hall but we can also make workshops happen in classes.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
English workshops are conceived to help students learn English through drama. We aim to
empower students, allowing them to discover English literature in a funny way. We want to
bring a cultural experience in their school, in their classroom.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
ARTED NET is a cultural network linking artistic expression to education. We provide
English Drama workshops, with native actors, according to the age of the students. You can
check the following pages:
OLDER STUDENTS: https://www.artednet.com/workshop-en | YOUNGER
STUDENTS: https://www.artednet.com/forprimary
FOR PRIMARY SCHOOLS
Session duration: 50 min to 1 hour. We will approach English language through games, songs
and children's literature (Beatrix Potter, JK Rowling...).
We focus on role playing, music and daily routine mise en situation.
We can also approach Shakespeare in a simplified English language. It is also possible to
create and co-create a performance (or a short scene) with our actors.
Focus on:
- speaking: we aim to empower children and to allow them to feel confident when speaking in
English (we use simple texts and songs)
- acting: improvisation in English language
- listening: song, music, cartoons, films
- mise en situation with all students on a topic chosen with teachers
FOR SECONDARY SCHOOLS
Session duration: 90min
Facilitators will focus on a range of acting techniques and exercises characterization,
ensemble work, movement and improvisation depending on the students' level of English
language. Workshops can be organized in connection to a theatre performance (Shakespeare,
Dickens, contemporary American literature), provided online for all the students. Educational
material is provided free of charge.
Kontaktinformation
Federica Parise
Telefon: +393 201 441 672
E-post: fpariseadge@gmail.com
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Matchboll
Målgrupp: åk 1-9
Tidsåtgång: 1 timme och 30 minuter
Max 20 elever

Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Under föreställningen och workshopen behöver vi ha tillgång till en gymnastiksal. Vi behöver
också komma in i gymnastiksalen en timme innan föreställningen börjar för egen
uppvärmning. Det är bra om eleverna har på sig sköna kläder att röra sig i. Vi står för eget
ljud.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Klassen kan förvänta sig att vara aktiva och lekfullt röra på kroppen samtidigt som de måste
engagera hjärnan. Målet med workshopen är att eleverna ska få perspektiv på vad dans kan
vara, jobba kreativt och bli medvetna om sin egen förmåga att skapa rörelse och dans.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Upplägget för projektet är att vi först visar en dansföreställning och sedan gör en dans och
rörelseworkshop med eleverna. Syftet med detta är att först väcka nyfikenhet och intresse för
att sedan låta eleverna testa själva. Workshopen bygger på att inkludera eleverna i den
skapandeprocess som vi upplevde när vi skapade föreställningen. Vi börjar och avslutar
workshopen med en dialog med eleverna där de får reflektera kring upplevelsen.
Föreställningen är ca 25 minuter lång och workshopen är 65 minuter lång. Vi tar max 20
elever per workshop. Vi värderar att eleverna får lyssna och titta på varandra och att de vågar
bli lyssnade och tittade på. De lär sig att rörelse är en form av kommunikation och vi ställer
frågan: Går det att lyssna på varandra utan att använda ord? Vi arbetar utifrån läroplanens mål
att varje elev får bidra med sin unika egenart och kreativitet utefter sin egen förmåga. I
workshopen får eleverna röra på kroppen och delta i en kreativ process som öppnar dörrarna
för eget skapande.

Kontaktinformation
Alexandra Svensson
Telefon: 0707 971 260
E-post: alexia.svensson@hotmail.com
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Miljökonstnärerna
Målgrupp: samtliga
Tidsåtgång: 3 tillfällen á 2 timmar

Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Frivillig bussresa ut till Körsbärsgårdens konsthall i Sundre för träff 1(bidrag finns att söka
från Körsbärsgården), går även att lösa med bildvisning i klassrum, då behövs projektor.
Med fördel klassrum med vask och möjlighet att flytta bänkar till träff 2.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Skapa egna konstverk i flera steg inspirerade av en rolig och annorlunda konstvisning där vi
pratar om aktuell miljöforskning. Tillfredställelsen att skapa något som kan få människor att
reagera. Hitta sin kreativitet och utvecklas tillsammans.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Vi ses vid 2 eller 3 tillfällen. 120 min samla kunskap, leta idéer+ 120 min skapa + 120 min
presentera, diskutera.
Första träffen på Körsbärsgårdens konsthall (alternativt klassrum) med rundvisning med
fokus på både konst och miljö och samtida forskning. Vi sätter igång ett arbete med egna
miljökonstverk.
Vid träff 2 arbetar vi vidare med konstverken på skolan, jag har med mig material som
behövs Vid träff 3 har vi en klassrumsvernissage och jag lär ut presentationsteknik. Eleverna
berättar om sina verk och vad de ser i andras.

Kontaktinformation Körsbärsgården
Nanna Nore
Telefon: 0737 156 692
E-post: nanna@korsbarsgarden.se
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Musik till vilda bin
Målgrupp: Samtliga
Tidsåtgång: 3 timmar

Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Papper, pennor, målarfärger, gärna en låda slagverksinstrument.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
De har fått lära sig om vilda bin och deras liv och fått uttrycka sig med musik och ljud, bild
och diskussion.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Musik till vilda bin har barn och unga deltagit i, från förskolans treåringar till högstadiet, i tre
län. Projektet har ägt rum både ute och inne.
Några grupper lär sig mycket om vildbin i förväg, medan andra lär sig om vilda bin medan vi
är där. Lusten att uttrycka sig konstnärligt delar vi med oss av till eleverna. De fördjupar sitt
lyssnande i musik vi spelar och de berättar om vad de hör och upplever i musiken. När
musiken ställs så här i förgrunden, så att man verkligen kan koncentrera sig på den, vad kan
man då uttrycka och förmedla med musiken?
Vi samtalar om de vilda bina, om deras hotade situation och hur det samspelar med vår egen
situation, vad eleverna tänker, känner, tycker inför det. Om man var ett vild-bi, vad skulle
man göra, vad behöver man, vad vill man, vad skulle man känna? Vad skulle man ha att säga
människorna?
Med detta som input skapar eleverna ljud, bild, musik, dikt som uttryck för sina egna röster
och för vildbinas som behöver låna våra röster. Om skolan är intresserad, kan man gå vidare
och nå ut via media med det man uttryckt i ljud, teckningar med mera, förutsatt att regler
kring minderårigas skyddsbehov följs. Vi kan anpassa oss och vårt upplägg efter er och
utforma projektet från 90 min. till heldagar.

Kontaktinformation Duo Gelland
Ylva Bentancor
Telefon: 0736 102 125
E-post: tentakel@ylvabentancor.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Presentation Skapade skola

Rap workshops med Jesse P
Målgrupp: åk 1-9, särskolan
Tidsåtgång: 60 minuter
Max 30 elever/workshop
Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Workshopen kan hållas i ett klassrum. Bra om skolan har ett PA system i skolan, dock inget
krav. Max 30 elever per workshop.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Eleverna blir uppmuntrade och inspirerade av att skriva egna texter. Workshopen höjer
elevernas självförtroende att våga ställa sig framför andra. Lekfull stämning under workshopen
är positivt för gemenskap och stärker samhörigheten i klassen.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Rap-workshops är ett populärt och fungerande koncept för alla elever i skapande skola
projekt. Idag är just rapmusik en stor del av populärkulturen bland unga och många hittar
sina förebilder bland rapartister. Under workshopen lär eleverna att skriva egna texter och i
slutet av lektionen får de möjlighet att framträda till sina klasskamrater.
Det hela sker med en lättsam och lekfull stämning och det är okej att skämta och göra bort
sig lite om man vill. På det sättet så jobbar eleverna samtidigt på sitt självförtroende och lär
känna sina kamrater bättre. Eleverna får en bra grund för att på egen hand fortsätta och
skriva texter hemma eller med kompisarna. I workshoppen förenas språk och aktivitet,
eleverna lär sig att använda nya uttryck i skapandet. Fokus ligger på den muntliga förståelsen.
Rap-workshopen kan även ordnas som en temadag i skolan, och då kommer man överens
om innehåll och antal elever separat. Det är också möjligt att ordna en konsert med Jesse P
för hela skolan!
Jesse Piisinen är rutinerad och etablerad workshopsledare som har arbetat med låtskriveri,
musik och workshops för ungdomar i över tio år.
Kontaktinformation
Anne-Sofia Ojala
Telefon: 073 741 23 36
E-post: teatterisydankapy@gmail.com
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Scenframställning
Målgrupp: Samtliga
Tidsåtgång: 2 tillfällen á 2 timmar
Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Ett rymligt klassrum/lokal där det finns stor golvyta.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Vi är två workshop-ledare som kommer till er skola och går bland annat igenom
uppvärmning, teori, trygghetsövningar, kroppshållning, sång- och talteknik. Tanken är att
eleverna ska känna sig mer trygga att göra framträdanden inför publik, att känna mer
självförtroende att stå på scen!
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Hur beter man sig egentligen på scenen, i talarstolen eller framför kamera och även i sociala
medier? Att stå på scenen och sjunga, spela teater eller tala inför en stor församling kan verka
lätt när man ser professionella göra det. Men vad måste man tänka på om man
ska nå ut på ett bra sätt? Och vad bör man undvika?
Vi går igenom alla sceniska elementen så som ljus, ljud, scenografi, kroppshållning, ordval
och förberedelser inför att stå på scen. Genom olika övningar får eleverna prova på vad som
fungerar och inte fungerar på scenen och dessutom få tips/råd om vad som kan vara
effektfullt. Vi pratar också om vilka tekniker som är bra att använda som talare. Målet är att
eleverna efter två dagars workshops ska känna sig säkrare på scen och ha verktyg som hjälper
dem att göra bättre scenframträdanden, att känna glädje och självförtroende att stå på scen!

Kontaktinformation
Toril Snyen
Telefon: 076 269 80 19
E-post: toril@marjala.no
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Shapes of Sounds
Målgrupp: åk 1-6
Tidsåtgång: 4 timmar
Max 30 elever
Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Lokal: Spelyta minimum: Golv: 4 m bred, 3 m djup. En vägg för projektion, min. 2x3 m.
Möjlighet till mörkläggning: (räcker med persienner eller tjocka gardiner)
Riggning/ rivtid: 2 h, minst 1,5 h. Önskvärt att ha tillgång till minst två tablets per klass och
projektor samt att vara i samma rum och flera bokningar på samma skola.
Papper och pennor.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Projektet vill inspirera eleverna till eget skapande inom bild och musik/ljud och utveckla
deras förstående i lyssnande och seende, samt även visa på att det inte finns något rätt och fel
i uttryck eller upplevelse. Projektet involverar också att både ta och ge plats, att följa och leda.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Pass 1 Hur kan man teckna ett ljud?
Kort konsert - Med inslag av världsmusik, jazz, elektronisk musik och ljudkonst, spelar
Alexandra instrument som trumpet, slagverk, syntar, samplers och ljudobjekt. Jenny tecknar
digitalt på iPad och bilden projiceras på väggen i ett mörklagt rum som en biosalong. Med
frågorna Hur kan ett ljud se ut? Hur kan man teckna en låt? undersöker vi sen olika sätt att
teckna ljud på. Jenny & Alexandra tecknar och spelar exempel. Eleverna tecknar på papper
sina egna upplevelser av enstaka ljud och improvisationer av Alexandra.
Pass 2 Teckna digitalt
Vi delar upp oss i två grupper med 2 iPads var. Jenny & Alexandra lär eleverna att teckna
enklare former på iPads med en tecknings-app.
Pass 3 Hur kan man spela en bild?
Med frågan Hur kan man spela en bild? undersöker vi olika sätt att spela en bild, t ex:
Alexandra & Jenny spelar och tecknar exempel. Alla väljer sedan ett ljudobjekt/enklare
instrument från Alexandras klang-låda, eller spelar på ett eget medtaget instrument/objekt.
Alla får prova att spela kortare teckningar av Jenny.
Pass 4 Spela och teckna tillsammans
Vi mörklägger rummet igen och delar in oss i två grupper.
Ena gruppen har iPad, andra gruppen instrument. Varje person får teckna på iPad
tillsammans med en person som spelar sitt instrument och vi undersöker hur det kan vara att
leda och följa. Om önskas kommer vi tillbaka till skolan en andra gång och anordnar
audiovisuell konsert med eleverna och/eller utställning med teckningarna!
Kontaktinformation
Alexandra Nilsson
Telefon: 073 656 56 83
E-post: info@shapesofsounds.com
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Skolan som scenplats
Målgrupp: åk 4-6
Tidsåtgång: 3 tillfällen á 60 minuter
Max 30 elever
Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Skolan behöver ett klassrum för workshop och lärare som är med klassen under insatsen.
Annars behövs ingen speciell utrustning från skolan. Vi tar själva med oss det som specifikt
behövs.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Korridoren, toaletterna och matsalen har alla sina egna funktioner och normer om hur vi ska
uppträda i dom. Eleverna får ta del av en workshop där vi utforskar skolans rum och
fantiserar om nya sätt att se och förhålla sig till platsen.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Insatsen består 3 tillfällen a 60 min.
Workshopen leds av scenkonstnärerna Theodor Ryan och Johanna Karlsson, nyligen aktuella
med en audiowalk i Visby som bl.a. spelade för gotländska skolor hösten 2021.
Workshopen är en lek med skolan som potentiell scenplats, där eleverna själva får skapa sina
roller. Workshopen bygger på teorier och metoder från scenkonst i offentliga rum. Det kan
till exempel handla om att formulera rörelser, se mönster och återkommande skeenden på
platsen. Utifrån dessa kan vi sedan skapa fiktiva lager och fantisera om saker som skulle
kunna finnas där.
Del 1. Workshop i klassrummet
Vi introducerar ett interaktivt spel som bygger på att eleverna får formulera och fantisera om
händelser i deras skolmiljö. Det bygger på att gemensamt berätta om saker som finns och
som potentiellt skulle kunna finnas på skolan.
Del 2. Workshop i det fysiska rummet
I workshopens andra del arbetar vi ute i skolans miljöer. Här får eleverna agera och iscensätta
deras gemensamma fantasier. Det kan handla om triviala rörelsemönster eller bygga på
klassens hemliga fantasi.
Del 3. Gemensamt samtal om workshopen
Utifrån elevernas iscensättningar på skolan diskuterar vi hur det känns att inta nya platser och
positioner. Vilka sanningar delar vi med andra och hur kan vi skapa gemensamma fantasier?
Hur påverkar vi varandra i det gemensamma utrymmet?
Kontaktinformation Teaterambulansen
Theodor Ryan
Telefon: 073 745 35 94
E-post: info@teaterambulansen.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Presentation Skapade skola

Skriv en deckare i skolan!
Målgrupp: förskoleklass, åk 1-8, särskola
Tidsåtgång: 2 timmar/klass samt workshop pedagoger 60 minuter
För att den här insatsen ska bli av måste vi få in önskemål från minst
8 klasser på en eller flera skolor.

Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Inga särskilda förberedelser krävs.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
En riktig limbunden bok som de själv varit med och gjort!
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
1. Uppstart med deltagande pedagoger.
2. Möte med deltagande klass.
3. Avslutande releaseparty när projektet är avslutat och boken klar.

Kontaktinformation
Tony Manieri
Telefon: 070 257 41 20
E-post: tony@manieri.se
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Skrotinstrumentbygge
Målgrupp: åk 1-6, särskola
Tidsåtgång: 2 timmar

Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Lokal med sittplats och bord för samtliga elever. Vanlig lektionssal fungerar men även slöjd,
bild eller annan lokal där man kan ställa in bord och stolar till en klass. Även utomhus om
vädret tillåter. Vid utomhus (tidig höst eller sen vår) behövs motsvarande bord och stolar
utomhus.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Eleverna får bygga flera musikinstrument byggda av skrot. Alla instrument de byggt får
eleverna ta med sig hem. Eleverna får också musicera tillsammans under vår ledning.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Vi kommer med verktyg och grundläggande material för att kunna bygga instrument av skrot.
Eleverna får också ta med sig eget skrotmaterial hemifrån som de kan bygga med. (Vi
kommer att bifoga en separat lista på lämpligt material att ta med)
Vi spelar tillsammans med de instrument vi byggt. Alla får ta med sig sina instrument hem.
Moment som ingår:
1: Eleverna bygger ett förutbestämt instrument utifrån en bestämd mall. Alla elever bygger
samma instrument. Här krävs noggrannhet med mätning och noggrann slipning och att
kunna följa instruktioner. Detta krävs för att rätt tonhöjd ska uppnås på instrumenten och
att vi därigenom kan spela tillsammans.
2: Vi utforskar de nybyggda instrumenten.
3: Eleverna lär sig att spela en förutbestämd melodi tillsammans.
4: Eleverna får fritt hitta på och bygga sina egna instrument.
5: För elever som ej kommer på egna fria instrument att bygga kan vi snabbt vägleda eleverna
att bygga instrument som vi föreslår och som vi har med material till.
Vår erfarenhet är att kombinationen av styrt och fritt arbete utvecklar elevernas olika
förmågor. Vår tanke är att vår workshop dessutom tangerar en rad skolämnen som
matematik, fysik, musik och slöjd, allt under en kombination av lekfullhet och noggrannhet.
Vi arbetar med 2 klasser per dag. En på förmiddagen och en på eftermiddagen
Kontaktinformation
Johan E. Andersson
Telefon: 070 590 83 93
E-post: johan@kapellet.se
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Springer Skarp Stav
Målgrupp: åk 1-3
Tidsåtgång: 80 minuter

Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
En gymnastiksal vid två tillfällen samt eluttag i salen. En insats av klassläraren vid ett tillfälle
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Eleverna har efter genomförd insats fått med sig nya möjligheter kring språk och rörelse och
ett sätt att lekfullt och lustfyllt närma sig grammatik.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Springer Skarp Stav är ett interaktivt dans- och cirkuskoncept om grammatik för barn i
åldrarna 7-9 år. Konceptet består av tre steg som genomförs som ett skolprojekt/ Skapande
Skolaprojekt.
.
Steg 1: Vi dansar och "cirkusar" grammatik med barnen.
Steg 2: Barnen skapar grammatiska score åt oss utifrån en viss mall tillsammans med
klasslärare.
Steg 3: Vi uppträder för barnen utifrån de scores de har skapat.
Vi arbetar då till stor del improvisatoriskt men utifrån diverse pusselbitar vi har med oss i
bagaget. Konceptet är byggt som en lekfull lärprocess där barnen får undersöka och bearbeta
ämnet grammatik med hjälp av sin egen kropp och genom att analysera, fantisera och
fascineras av språkets möjligheter. De får sedan se grammatiken visualiseras i en konstnärlig
produkt som de själva har varit medskapande i.
De tre stegen kan med fördel ske under en till två veckors tid och under en turné skulle vi
kunna arbeta med två till tre grupper per dag. Vi tar emot en klass i taget.
Kontaktinformation
Åse Wallberg
Telefon: 073 0322 502
E-post: modamotala@gmail.com
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Uppdatera och laga dina kläder själv
Målgrupp: åk 4-9
Tidsåtgång: 2 tillfällen á 90 minuter

Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Ett klassrum/lokal med stora bord, stolar samt tillgång till vask. Gärna en lokal lämpad för
syslöjd, där det finns strykjärn, symaskiner och sybehör och vid ett tillfälle tillgång till
projektor, tv eller liknande där bilder kan visas stort.
OBS! jag kommer att ha med mig visst textilt material för eleverna att använda, men det vore
toppen om eleverna också har möjlighet att nyttja skolans slöjdverktyg och även textilt
material då det kommer att finnas större valmöjlighet för dem ang önskad färg, kvalitet, tråd
osv.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Eleverna lära sig tekniker om hur de själva kan förnya sina kläder eller laga dem. De får även
prova praktiskt på medtaget plagg/textil.
Eleverna får insikt i textilens värde, konsumtionsproblem, hur de själva kan bidra och får med
sig känslan av att skapa något nytt av något "gammalt" på egen hand.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Första tillfället.
Vi samtalar om hållbarhet, återbruk och om kläders "värde". Kan en lagning till och med vara
en uppgradering av ett plagg? Kan den göra ett plagg finare, mer värdefullt? Hur kan vi
förändra/ förbättra våra kläder och få dem att leva längre? Vi tittar på olika lagningstekniker
och sätt att förändra plagg både genom bilder och fysiska prover? Barnen får gärna ta med sig
ett eget plagg/ textil de vill uppdatera/ laga. Vi börjar jobba med lagningar/uppdateringar
utefter vad de inspirerats av under genomgången.
Andra tillfället.
Vi fortsätter vårt arbete med våra lagningar/uppdateringar och avslutar med att visa varandra
och delge varandra vad vi gjort

Kontaktinformation
Jennie Jakobsson
Telefon: 070 061 24 74
E-post: jenniejakobsson01@gmail.com
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Våga färg! Våga måla!
Målgrupp: Samtliga
Tidsåtgång: 2 tillfällen á 2 timmar
Skolan behöver bidra med för att boka denna insats?
Ett klassrum/lokal med bord, stolar samt tillgång till vask. I materialväg behövs skolfärg på
flaska: Röd, grön, gul, blå. Penslar och papper.
Vilka förväntningar kan klassen ha på denna aktivitet? Vad har eleverna fått med sig
efter genomförd insats?
Eleverna får förståelse för färgernas grunder och symbolik genom roliga praktiska övningar.
Här ska vi våga färg! Våga måla!
Vi kombinerar praktiska uppgifter med diskussioner kring färg och vad konstens betydelse är
i vårt samhälle idag.
Beskrivning av kulturinsatsens, innehåll och upplägg
Vi är två konstnärer som kommer att gå igenom grundfärgerna, blandning av grundfärgerna
samt skapa egna målerier utifrån den egna färgupplevelsen och symboliken.
Vi vill också skapa diskussion kring konstens betydelse i samhället, konstens betydelse för oss
som individ och förståelse för hur konst visas i olika sammanhang.
Men framför allt vill vi genom olika övningar uppmuntra eleverna att våga måla, våga blanda
och våga se sitt måleri!
Första tillfället:
1. Färglära
Vi går igenom grundfärgerna; Rött, gult, blått, grönt.
2. Symbolik - färg
Vad betyder färgen för dig? Vad är tex. rött för dig? Vad är tex. blått för dig?
- Praktisk övning, måla varje färg.
3. Blandning av grundfärgerna
Vi blandar de olika grundfärgerna och visar eleverna vilka färger man får ut.
- Praktisk övning där eleverna själva får blanda lila och orange.
4. Vilken är din favoritfärg?
- Praktisk övning där eleverna får måla sin favoritfärg och vad den betyder för eleven.
Andra tillfället:
1. Vad är konst?
Vi diskuterar och pratar om vad konst är idag, konstnärens roll i samhället och hur viktig
konsten är för alla individer. Färgens roll i konsten.
2. Vad vill jag måla? Våga måla!
- Praktisk övning där eleverna får måla en bild som de har tänkt ut till lektionen. Eleverna får
måla sin bild och utgå från de fyra grundfärgerna.
Kontaktinformation
Siri Iversen-Ejve
Telefon: 073 696 62 74
E-post: siriiversenejve@gmail.com

