
Teaterverkstad i improvisationsteater: 

•  Ca 75 min lång verkstad med din klass. Vi behöver ett utrymme 
  i er skola där vi -alla kan röra på oss och ha det roligt.

Vem vi är:

•  Vi är två teaterlärare som undervisar barn och ungdomar 
	 	 i	teaterkonst.	Vi	har	undervisat	teater	i	flera	år.

Vad kommer vi att göra: 

•  Vi kommer att prata svenska under lektionen.

•  Vi kommer att göra roliga övningar enskilt, i par och alla tillsammans.

•  Vi kommer att bl.a. att göra charader och berätta korta berättelser.

•  Vi kommer att bekanta oss med känslouttryck såväl språkligt som 
  med stöd av kroppslig gestaltning. 

Vad måste jag kunna eller veta inför vår träff:

Verkstadens syfte är att tillsammans via improvisation ha det roligt, våga utmana sig i att använda 
sig av det svenska språket samt våga använda sig av fantasi och kreativitet. Eleverna kommer att få 
bekanta sig med teaterkonstens grunder, lära sig att återberätta och agera på scenen. Vi kommer 
att röra på oss och låta den kroppsliga gestaltningen stöda det språkliga uttrycket. Ingen tidigare 
teatererfarenhet behövs. Verkstaden kan nivåanpassas enligt elevernas ålder samt språkliga nivå.

Verkstaden börjar med en uppvärmning där varje elev bekräftas för att stärka gruppsammanhåll-
ningen och lägga en bra grund för en lyckad verkstad.

Verkstaden kan nivåanpassas till elevernas ålder och språknivå med tanken bakom att barnen 
kanske inte kan svenska alls. Vi kommer att med hjälp av improvisationsteater använda oss av 
grundläggande teatertekniker som stöder eleven i hens språkanvändning med en låg tröskel. Vi 
kommer bl.a. att göra charader, berätta korta berättelser och bekanta oss med känslouttryck 
såväl språkligt som med stöd av kroppslig gestaltning. 

Improvisationsteater stärker aktören i att våga prova på något nytt samt stöder den sociala 
växelverkan som är en förutsättning för en god gruppdynamik i klassen. Improvisationsteater 
är ett positivt forum för eleverna att våga prova att använda svenska, våga göra bort sig i lekens 
anda och lära sig nya ord m.m. Teaterlek hjälper även eleverna att stärka sitt självförtroende i 
användandet av det svenska språket. Verksamheten är medryckande och förverkligas med positiv 
och elevstödjande anda där meningen är att både lära sig svenska, våga säga något på svenska 
och samtidigt ha det roligt i grupp.
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