Dramatik i skolan
Workshop

BOOSTA SVENSKA SPRÅKET

LÅG- OCH
ME LLANST ADIET
HÖGSTADIET
GY MNASIET
VUXENSKOLA

- dramatik som tillgång i språkinlärning
av och med manusförfattarna Cristina Gottfridsson och Emma H Löfgren
Dramatisk text bygger på relationer och situationer och för den som har
svårt att förstå skriven och talad text är dramatik en tillgång. Ett sätt att
träna och förstå språk är att läsa och ”göra” språket, det vill säga
använda språket.
I den här workshopen jobbar man med modern dramatik i det moderna
samhällets kontext – nyskriven dramatik av landets bästa dramatiker.
Målgrupp: barn, unga och unga vuxna som behöver stärka sin
förståelse och användning av det svenska språket.

UPPLÄGG
Nivå 1: Grundläggande, 2 arbetspass x 3 h
Vi jobbar med färdiga dramatiska texter
Pass 1 (3 h): Dramalek och övningar, gemensam
läsning av valda scener, samtal om texterna – vad de
handlar om, karaktärerna etc. Bit för bit arbetar vi med
förståelse av texten - leker fram och gestaltar ord.
Pass 2 (3 h): Dramalek och övningar, därefter
undersöker vi texterna och iscensätter dem
tillsammans.

Nivå 2: Avancerad, 3 arbetspass x 3 h
Vi skriver tillsammans nya dramatiska texter
Pass 1 (3 h): Dramalek och övningar, gemensam
läsning av valda scener. Vi jobbar med uppbyggnad och
berättarteknik.
Pass 2 (3 h): Dramalekar och övningar. Därefter skriver
deltagarna egna texter.
Pass 3 (3h): Vi undersöker deltagarnas texter genom
att iscensätta dem tillsammans.
Två manusförfattare arbetar tillsammans under varje
pass och alternerar sinsemellan I teamet.
Verksamheten bedrivs med stöd från:

Foto: A Hillergren

Foto: D Niemand

CENTRUM FÖR DRAMATIK
Hos oss finns de yrkesverksamma manusförfattarna. Många av dem är också utbildade
skådespelare, regissörer eller dramapedagoger
med lång erfarenhet av att skriva manus för
scen, film, radio/pod och tv.
Vi vill att barn och unga ska lära sig mer om
dramatiskt berättande och förmedlar aktiviteter
till skola, bibliotek, fritids-verksamhet m fl. Vi
kan också hjälpa till med underlag för ansökan
om Skapande skola-bidrag.
Info och utbud: www.centrumfordramatik.se

