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Scenkonst & Upplevelsebaserat Lärande
för skola, förskola och kommun

Den här foldern vänder sig till dig som är lärare, pedagog, rektor, förskolechef eller
kultursamordnare i din kommun. Här finns föreställningar och skapande projekt för din
verksamhet!
I upplevelsebaserat lärande möter vi barn och unga både som åskådare och
medskapare. Tillsammans utforskar vi scenkonstens magiska möjligheter. Genom kropp,
tanke, känsla och sinnen lär vi oss läsa av och förstå oss själva och vår omvärld ur olika
och ovanliga perspektiv.
Vår ambition är att de barn och unga vi arbetar med i konstnärliga processer ska våga gå
utanför normen och utforska sig själva och sin omgivning. Det är vår övertygelse att det
är i detta läge som de bäst kan tillgodogöra sig nya erfarenheter, kunskaper och öppna
upp för den egna kreativiteten.
Vi som står bakom utbudet i den här foldern är Annelie Arffman och Helena Lambert.
Tillsammans har vi lång erfarenhet av att jobba med pedagogik, dans och drama i den
professionella scenkonstbranchen och i skolvärlden.
De workshops som vi beskriver går att fördjupa, anpassa och utforma för just er
verksamhets behov, t.e.x inom ramen för Skapande skola. Givetvis är våra workshops
förankrade i läroplanen. Vi anpassar även våra upplägg för särskola och för nyanlända.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
Annelie Arffman
arffmandrama@gmail.com M: 070 716 84 38
Helena Lambert
kompanimariposa@gmail.com M: 072 324 75 11
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”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
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör
till det som eleverna ska tillägna sig.”

(ur Lgr 11)

Foto: Bo Lambert
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Berätta med kropp och själ
- en scenkonstupplevelse och workshop

”Jag såg en utveckling hos många elever som de sedan
tog med sig in i klassrummet. Jag har en större tolerans
och gemenskap i klassrummet idag än innan.”
Anna, lärare, Rösjöskolan
Foto: Bo Lambert

Det finns lika många tolkningar av en berättelse, ett konstverk eller en händelse som
det finns lyssnare eller betraktare. För att skapa gemenskap krävs att vi kan sätta oss
in i andra människors perspektiv och förstå att vi ser och uppfattar världen på olika
sätt. I den här workshopen leker vi med olika berättartekniker. Vi undersöker hur ord,
rörelse, stämning och tonfall hänger samman. Stor vikt läggs på koncentration, fokus
och aktivt lyssnande.
Eleverna kliver rakt in i en scenisk berättelse. Vad har vi sett, hört, upplevt? Vi låter inre
bilder och tolkningar få ta plats. I övningar arbetar vi med olika sätt att berätta och
gestalta, för att sedan bygga upp sceniska berättelser. Arbetet sker omväxlande i
helklass och i parallella halvklasser. Avslutningsvis visar vi upp våra berättelser för
varandra. Upplägget ser något olika ut beroende på ålder och antal elever.

Målgrupp: Årskurs 1-5
Max antal elever: Max en skolklass
Lokal: Större klassrum eller samlingssal med en dörr som går att stänga.
Kostnad: Workshop à 100 min inkl. rast: 6000 kr exkl. moms.
Andra workshopen samma dag, 4000 kr exkl. moms.
Mängdrabatt vid större bokningar.
Medverkande: Annelie Arffman och Helena Lambert
Kontakt: Helena Lambert, tel: 072 324 75 11,
e-post: kompanimariposa@gmail.com

Annelie Arffman och Helena Lambert · Scenkonst & Upplevelsebaserad lärande ©

4

Gå med eller mot strömmen?
- en workshop om mönster

Foto: Helena Lambert

Utveckling och förändring handlar om att bryta
mönster. Men det är inte lätt att bryta mönster om man
inte är medveten om att de finns där. Våra
beteendemönster sker ofta automatiskt vilket gör dem
svåra att sätta fingret på; vi hälsar på varandra på
samma sätt varje morgon och fortsätter sedan att
agera och kommunicera utifrån våra givna positioner
och roller.

I den här workshopen undersöker vi våra egna impulser och gruppens
beteendemönster i en lustfylld och kreativ atmosfär. Vi vill att eleverna ska lyfta blicken
och se på varandra med nya ögon.
Under större delen av workshopen arbetar vi i halvklass. Ena gruppen undersöker
mönster i dans och rörelse medan den andra gruppen arbetar med drama- och
beteendeövningar. Sedan skiftar vi grupper. Mot slutet samlas vi och visar upp korta
rörelsebaserade scener som har skapats under passen. Vi avslutar med en kort
reflektion.

Målgrupp: Årskurs 6-9
Max antal elever: Max en skolklass
Lokal: Tillgång till två rum med stor fri yta, gymnastiksal eller större klassrum.
Kostnad: Workshop à 130 min inkl. rast: 6000 kr exkl. moms.
Andra workshopen samma dag, 4000 kr exkl. moms.
Mängdrabatt vid större bokningar.
Medverkande: Helena Lambert och Annelie Arffman
Kontakt: Annelie Arffman, tel: 070 716 84 38,
e-post: arffmandrama@gmail.com
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Dansande Lärande
- rörelsebaserad ämneslära
"På ett otroligt inspirerande sätt får barnen hjälp med att
använda sig av kroppen som ett redskap för att lära sig
”känna in ”, förtydliga och åskådliggöra olika områden
inom matematiken." Anna, lärare, Frötuna Skola
Foto: Bo Lambert

I Dansande lärande ges eleverna möjlighet att förankra och expandera sina kunskaper i
ett skolämne genom koreografiskt utforskande och skapande. Lärarna får samtidigt nya
infallsvinklar till sitt ämne - t.e.x hur man kan introducera olika grammatiska regler och
ordklasser i svenskan eller engelskan genom olika rörelseövningar, hur man kan göra
repetition och innötning av multiplikationstabellen och andra matematiska moment till
koreografi eller hur man kan knäcka läskoden genom att ljuda med kroppen.
I Dansande Lärande utmanas och tänjs elevens förutsättningar i en ödmjuk och
inspirerande miljö. Kunskapsinhämtning och färdighetsutveckling läggs fram som
spännande gåtor att lösa och eleverna uppmuntras att våga testa sina idéer och tankar
och ge utrymme för varandras olika lösningar. Skapande arbete i mindre grupper varvas
med övningar och diskussioner i helgrupp.

Målgrupp: Förskola (4-6 år), grundskola åk F - 9
Längd: 100 min inkl. rast (förskola och åk F-3) 130 min inkl. rast ( åk 4-9)
Antal: Max en skolklass
Lokal: Ändamålsenlig större lokal med fri golvyta.
Kostnad: Workshop inkl. rast: 6000 kr exkl. moms.
Andra workshopen samma dag, 4000 kr exkl. moms.
Mängdrabatt vid större bokningar.
Medverkande: Helena Lambert samt en till kollega från Scenkompani MARIPOSA.
Kontakt: Helena Lambert, tel: 072 324 75 11,
e-post: kompanimariposa@gmail.com
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Ljuda med kroppen
- Dansande Lärande med fokus på att
knäcka läskoden

”Det var otroligt kul och inspirerande. Jag
kommer definitivt att använda mig av dessa
nya lärdomar jag fick.”
Bianca, pedagog, Farkostens förskola
Foto: Bo Lambert

I den här workshopen undersöker vi bokstävers ljud. Hur känns ljuden i kroppen? Vad
framkallar de för rörelseimpulser? Hur kan en bokstav bli en rörelse? Hur kan rörelser
bilda ett ord? Hur kan ord bli en dans? Kan rörelser skapa nya ljud och ord? I övningar
provar vi olika sätt att ljuda fram både kända och okända ord med kroppen. Vi ger
stort utrymme till elevernas inre bilder, fantasier och idéer när vi tolkar ljud och ord
genom rörelser. Slutligen träder vi tillsammans in i en konstnärlig process där vi genom
dansen får bokstävers ljud att bli till enstaviga ord.

”LJUDA MED KROPPEN” BLIR FÖRESTÄLLNING!!!
Vad framkallar bokstävers ljud och utseende för känslor och inre bilder och
hur de kan forma kroppen?
Danskompani MARIPOSA kommer i samarbete med ljuddesignern Anna Sóley
Tryggvadóttir under 2017 påbörja arbetet med föreställningen ”Ljuda med kroppen”en lekfull och spännande dans- och ljudupplevelse för förskola och skola.
Föreställningen skall inspireras av barns upplevelser av bokstäver och ord.
MARIPOSA söker därför förskolor och skolor som i samband med inköp av
workshop vill förlänga besöket till att inkludera ljudinspelningar och korta intervjuer
med de barn som vill. Den förlängda delen av workshopen är kostnadsfri för
förskolan/skolan. Alla skolor som deltagit i framtagandet av föreställningen blir
inbjudna till en smygpremiär när verket är färdigt.

Annelie Arffman och Helena Lambert · Scenkonst & Upplevelsebaserad lärande ©

7

Rum för berättande
- en interaktiv berättarföreställning
” Hon trollband oss personal med sitt medryckande
sätt att berätta, faktiskt på ett vis som jag aldrig tidigare
upplevt vid andra föreställningar… alla, även de barn
med särskilda behov rycktes med och fångades in av
Annelies fantastiska berättarförmåga.”
Linda, lärare, Viby skola
Foto: Helena Lambert

Det muntliga berättandet skapar förståelsen för andra människor och deras livsvillkor.
Att lyssna och berätta öppnar dörrarna till vårt eget inre skapande. Alla kan berätta,
bara någon lyssnar! Vi lägger fokus på det aktiva lyssnandet. Tillsammans skapar vi en
förtätad stämning där berättelser och fantasi får fritt spelrum.
Med övningar i koncentration och lyssnande får eleverna en känsla för det muntliga
berättandet. De får lyssna på en längre berättelse, fylld av mystiska händelser,
mänskliga öden och ett deckarfall som behöver lösas. Eleverna bildar detektivbyråer
som får söka lösningar och ledtrådar. Det gäller att minnas detaljer och tänka kreativt.
Är vi den misstänkte på spåret? Berättelsen går vidare! Vi följer de misstänkta
karaktärerna och stannar vid moraliska dilemman som tål att diskuteras.
Detektivbyråerna får presentera sina svar och argumentera för sin sak. Med allas hjälp
når vi en upplösning och ett slut.

Målgrupp: Åk 1- 4
Längd: 60 minuter (åk 1-2), 80 minuter (åk 3-4)
Antal: Max en skolklass per föreställning.
Lokal: Större klassrum eller samlingssal med en dörr som går att stänga. Fri golvyta där
en klass får plats att sitta i en ring.
Kostnad: Åk 1-3: 4000 kr första föreställning, 3000 kr andra föreställning samma dag. Åk
4-5: 5000 kr första föreställning, 4000 kr andra föreställning samma dag.
Mängdrabatt vid större bokningar.
Medverkande och kontakt: Annelie Arffman, tel: 070 716 84 38
e-post: arffmandrama@gmail.com
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Oredan
- en föreställning med berättande
och dans i rörelse

Foto: Lina Jarl

Foto: Bo Lambert

Dans, muntligt berättande och publikens
delaktighet smälter samman till en
scenkonstupplevelse om böcker och berättelser.
Kan man börja i mitten och sluta i början? Eller
börja i början och sluta i mitten? Men vad händer
då med slutet? Om det finns en början borde det
väl finnas ett slut?
Ordlöst och ordrikt om en bibliotekarie
som sorterar, arkiverar, vaggar och vyssar,
medan någon annan dyker upp och skapar
oreda.

Barnen får försjunka i den enas berättelse och uppleva den andras dansande rörelse.
Berättar de samma historia? Ja, kanske, fast på olika sätt och ur olika perspektiv. Vi
vill slå ett slag för alla berättelsers rätt att få finnas!

PREMIÄR PÅ OREDAN VÅREN 2017!

Målgrupp: Från 4 år, familj, förskola, skola
Max antal: Max 50 personer
Spelplats: Bibliotek, skolbibliotek, en spelyta på minst 4x4 meter samt publikplatser.
Kostnad: I:a föreställningen 8 000 kr. 2:a föreställningen samma dag 6000 kr. Workshop
kan ges i anslutning till föreställningen.
Mängdrabatt vid större bokningar.
Medverkande: Helena Lambert och Annelie Arffman
Kontakt: Annelie Arffman, tel: 070 716 84 38 e-post: arffmandrama@gmail.com
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KOMPETENSUTVECKLING OCH ANDRA
ROLIGHETER FÖR PERSONAL

För er som vill bli starkare och tydligare
som pedagoger,

för er som vill arbeta med estetiska
lärprocesser och söker nya metoder,

för er som vill ha verktyg att skapa mer dynamiska
lärandesituationer i klassrummet,

för er som vill ha en rolig uppstart med arbetslaget.

Beställ oss till en:
• Kort inspirationsworkshop på AP-mötet eller
studiedagen
• Heldags eller halvdags kompetensutveckling
• Kickoff inför terminsstart, tema-arbete eller projekt
• Gruppstärkande aktivitet under planeringsdagarna
Vi gör ett upplägg som passar er och era behov. Välj att fokusera på
något av våra teman eller kombinera flera:
•
•
•
•
•

Muntligt berättande, berättarteknik och metod
Dansande Lärande
Normkritiskt perspektiv och inkluderande arbetssätt
Drama och teater
Att arbeta ämnesintegrerat med upplevelsebaserat
lärande

Kontakta oss för diskussion kring upplägg och kostnad!
Annelie Arffman & Helena Lambert
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Annelie Arﬀman har lång erfarenhet av scenkonst och konstnärliga
projekt för förskola och skola samt av kompetensutveckling för
personal. Hon är verksam som skådespelare/berättare,
manusförfattare, regissör och pedagog. Annelie har under många år
utbildat skol- och förskolepersonal i normkritiskt perspektiv,
berättarteknik och scenisk närvaro.

Hon är bl.a utbildad på Biskop Arnös dramatikerlinje, Stockholms Dramatiska
Högskola: Muntligt berättande, Stockholms Musikpedagogiska Institut: Den levande
rösten, Stockholms Universitet: Fil. kand i pedagogik, Teaterpedagogutbildningen på
Vår Teater.
För mer info om Annelie: www.arﬀmandrama.se

Helena Lambert har arbetat med scenkonst och konstnärliga
projekt för grundskolan i snart 10 år. Hon dansar, koreograferar
agerar, regisserar, skriver manus och föreläser. Hon undervisar
kontinuerligt som rörelseinstruktör och inom den egna metoden
Dansande Lärande för elever och lärare i skola och förskola. Hon är
konstnärlig ledare för Scenkompani MARIPOSA.

Hon är bl.a utbildad på Balettakademines Yrkesdansarlinje, University of Surrey School of Perfoming Arts: BA Hons. Dance & Culture, Stockholms Universitet: Fil.
mag. i dans- och teatervetenskap, DOCH: Estetiska Lärprocesser.
För mer info om Helena: www.kompanimariposa.se
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