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Workshop med Teater Carpa
SAMMANFATTNING
Teater Carpa erbjuder en workshop i skapande där eleverna får möta professionella
skådespelare och testa på att skriva manus samt agera. Allt kan ske utomhus eller i
klassrummet.

SYFTE
Vi tror att teatern kan stärka barnet inför framtiden. Med teatern som verktyg skapar vi
självförtroende, förmågan att tala och uttrycka känslor och tankar. Vi vill också väcka
nyfikenheten för det egna skapandet samt öppna upp för en ny form av samspel mellan
eleverna/eleverna och lärarna. Vi ser gärna att lärarna är med i workshopen men detta är
självklart inget krav.

MÅL
1. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över den upplevelse de fått genom Teater

Carpas föreställning.
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2. Eleverna ska få möjlighet att ställa frågor och lära sig mer om skådespelaryrket.
3. Eleverna ska få möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar genom röst, kropp och

improvisation.
4. Eleverna ska få kunskap om hur man skriver och skapar egna berättelser.
5. Eleverna ska få testa på att agera och prata inför en publik.
6. Eleverna ska få kunskap om hur de kan använda sig av teatern i framtida

redovisningar och offentliga tal.

METOD
För att nå vårt mål arbetar vi utefter 7 olika steg. Våra skådespelare anpassar workshopen
efter ålder, hur gruppens dynamik är samt om skolan bokat en workshop på 1h eller 2h.

1. Reflektion (om föreställningen har spelats samma dag)
Vi öppnar upp för diskussion genom att ställa frågor om föreställningens handling.
Eleverna får reflektera över vad de upplevt och diskutera vad de tyckte och kände
vid olika skeenden i föreställningen.

2. Vad krävs?
Vad krävs för att göra en föreställning? Skådespelarna arbetar fram en mindmap
tillsammans med eleverna med alla tänkbara beståndsdelar från idé till
föreställning.

3. Skapa ett manus
Vi använder oss av mindmapen och formar ett manus utifrån tekniken Hero’s
journey.

4. Upp på golvet
Vi testar olika tekniker för att hitta vår röst, vår kropp, fantasi och vår
improvisationsförmåga.

5. Skapa eget
Vi delar in klassen i grupper. Varje grupp ska nu skapa en scen i vårt manus vi
skapat med hjälp av övningarna vi gjort tidigare.
Om det finns lärare som är delaktiga i workshopen är de också med i grupperna,
precis som en elev. Skådespelarna går runt i grupperna och coachar och hjälper till.

6. Redovisa/agera
Skådespelarna agerar som berättare medan eleverna/lärarna redovisar/agerar ut
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sina scener framför varandra.

7. Utvärdera
Vi sitter tillsammans och utvärderar hur workshopen varit samt i vilka andra
sammanhang vi kan använda oss av det vi lärt oss.

MÅLGRUPP
Vi riktar oss till barn i åk 1-4 men kan självklart arbeta med förskoleklass eller åk 5 vid
förfrågan. Vi arbetar också med särskolan. Workshops-materialet anpassas till varje grupp,
ålder och mån av tid.

TIDSPLAN
Vi genomför både föreställningar och workshops året om. En workshop kan vara 1h eller 2h
beroende på vad du som arrangör bokar. Rekommenderat max-antal per grupp är 50
personer.

KONTAKT

Producent: Beatrice Jasz
Telefon: 070 45 49 868
Mail: Beatrice.jasz@teatercarpa.se
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