OMSKAPARPROJEKT
Skräddarsydda workshops om lärande för
hållbar utveckling för åk 4-6
Ett Omskaparprojekt är ett kreativt skolprojekt där
elever, lärare och kulturaktörer tillsammans utforskar
hållbar utveckling genom Skapande skola-projekt.
Ett Omskaparprojekt består av två pusselbitar:
● 5 lärarledda lektioner
- utifrån Omskaparnas lärarhandledning
● 3 eller fler kulturaktörsworkshops
- utifrån Omskaparnas kulturaktörshandledning
Metoden bygger på ett kostnadsfritt material framtaget av organisationen Sveriges Konsumenter som
arbetar för hållbar konsumtion. Syftet är att odla hopp och handlingskraft hos eleverna genom att
tillsammans få lära sig mer om hållbar utveckling och kreativt skapande kopplat till detta.
Ett gediget handledningsmaterial är framtaget för både lärare och kulturaktörer, som samarbetar i
projektet. Här hittar du Omskaparnas lärarhandledning och mer info om Omskaparprojekt.
Långsjö Teater är utbildade i Omskaparnas material och kan erbjuda Omskapar-workshops i
samarbete med lärare som vill genomföra Omskaparprojekt med sina elever.
MÅL
Efter ett Omskaparprojekt har eleverna fått:
● Testa nya saker - Eleverna har fått lära och göra på nya sätt och fått prova på konstnärliga
tekniker
● Omskapa och lära tillsammans - Eleverna har fått vara en aktiv del i en samskapande
grupprocess
● Skapa nya relationer - Eleverna har fått relatera på nya sätt, t.ex. till varandra, något i
naturen eller något annat i omvärlden
● Lära sig mer om hållbarhet och omställning - Eleverna har fått kunskaper om hur olika
levnadssätt och strukturer påverkar oss själva och omvärlden och har fått konkreta exempel
på hur vi kan skapa en hållbar omställning

Vad är det som ska omskapas?
Materialet bygger på idén om att vi behöver omskapa samhället på flera sätt:
●

Våra banor i hjärnan och våra vanor i vardagen – Stärka förmågan att tänka och göra på
andra eller helt nya sätt, att omvärdera vad som är viktigt på riktigt och förskjuta normer.

●

Våra relationer till varandra och naturen – Stärka förmågan att förstå hur vi alla är en del
av en helhet och inte separerade från varandra.

●

Vår oro och ångest – Stärka förmågan att bli kreativa inför ovisshet och utmaningar genom
att tänka, göra och skapa tillsammans med andra.

Omskapar-workshops med Långsjö Teater
Långsjö Teaters vision är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. I våra
Omskapar-workshops hoppas vi kunna sätta kreativa frön hos eleverna och beträda nya
vägar framåt. Detta gör vi genom att erbjuda skräddarsydda workshops utifrån er skolas
förutsättningar, vår expertis och Omskaparnas metodmaterial.
Vi utgår ifrån:
● Improvisation
● Berättande
● Rörelse och röst
● Mask
● Musik
Exempel:
Eleverna får bearbeta övningen om donut-modellen, från en lärarlektion, genom
berättarövningar som bygger vidare på elevernas tankar och funderingar.
Eleverna får gestalta manifest som de skapat under en lärarlektion genom rörelse och
röstövningar.
Eleverna får prova på clownteknik för att gestalta känslor och tankar kring framtiden.
Prisförslag (3 workshops för 1 helklass):
Vid intresse skräddarsyr vi även andra upplägg!
3 workshops vid tre olika tillfällen á 90 min
8.000 kr/styck
(innefattar två pedagoger i hel- eller halvklass)
Total summa att fakturera/klass (exkl. moms 25%) = 24.000 kr
Tillkommer: Milersättning 70 kr/mil, ev traktamente 360 kr/pers/dag och ev boende- och logikostnad.
Praktiskt
Lokal: Workshoprum / klassrum med tom golvyta. Gärna två lokaler om möjligt.
Max antal workshops samma dag: 2
Max antal elever per workshop: 1 helklass åt gången (gärna med lärare närvarande)

Läs mer på www.omskaparna.se och www.sverigeskonsumenter.se

skapandeskola@langsjoteater.se / 08-777 77 92
www.langsjoteater.se

