
akt, anslag, avsnitt, casting, cliffhanger, day-time drama, dia-
log, dramatiker, dramaturg, dramaturgi, huvudkaraktär, karak-
tärer, klipp, manus, manuskript, manusförfattare, miljö, pitcha, 
plot, point of no return, premiss, producent, radiodramatik, 
regissör, research, rollfigurer, scen, sorti, story, storyboard, 
synopsis, treatment… akt, anslag, avsnitt, casting, cliffhanger, 
day-time drama, dialog, dramatiker, dramaturg, dramaturgi, 
huvudkaraktär, karaktärer, klipp, manus, manuskript, manus-
författare, miljö, pitcha, plot, point of no return, premiss, 
producent, radiodramatik, regissör, research, rollfigurer, scen, 
sorti, story, storyboard, synopsis, treatment… akt, anslag, 
avsnitt, casting, cliffhanger, day-time drama, dialog, dramati-
ker, dramaturg, dramaturgi, huvudkaraktär, karaktärer, klipp, 
manus, manuskript, manusförfattare, miljö, pitcha, plot, point 
of no return, premiss, producent, radiodramatik, regissör, re-
search, rollfigurer, scen, sorti, story, storyboard, synopsis, 
treatment… akt, anslag, avsnitt, casting, cliffhanger, daytime 
drama, dialog, dramatiker, dramaturg, dramaturgi, huvudka-
raktär, karaktärer, klipp, manus, manuskript, manusförfattare, 
miljö, pitcha, plot, point of no return, premiss, producent, ra-
diodramatik, regissör, research, rollfigurer, scen, sorti, story, 
storyboard, synopsis, treatment, akt, anslag, avsnitt, casting, 
cliffhanger, day-time drama, dialog, dramatiker, dramaturg, 
dramaturgi, huvudkaraktär, karaktärer, klipp, manus, manus-
kript, manusförfattare, miljö, pitcha, plot, point of no return, 
premiss, producent, radiodramatik, regissör, research, rollfi-
gurer, scen, sorti, story, storyboard, synopsis, treatment, akt, 
anslag, avsnitt, casting, cliffhanger, day-time drama, dialog, 
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Vad är projektet Manustimmen?

Om Manustimmen
Manustimmen är Centrum för dramatiks projekt för att öka kunskapen om 
dramatiskt berättande och samtidigt inspirera barn och unga till eget skrivande. 

Manustimmen innebär att professionella manusförfattare från Centrum från 
dramatik åker ut och besöker klasser i mellanstadiet. Manustimmen gäller en 
timme per klass. 

Syfte
Manustimmen är ett projekt vars syfte är att öka elevers kunskaper om drama-
tiskt berättande och dramaturgi samt inspirera dem att skriva själva. Projektet 
vill också öka elevernas förståelse för att det finns en avsändare bakom varje 
film, TV-serie och teater och genom detta stärka elevernas förmåga till kritiskt 
tänkande. 

Flera elever som vi träffat har aldrig hört talas om dramatik tidigare eller sett ett 
manus. De vet inte att skådespelare har repliker. När eleverna får en förståelse 
för hur en film eller en teaterpjäs är uppbyggd så blir budskapet tydligare. 

Målgrupper för projektet
Elever i mellanstadiet. Utifrån urvalsmetod så har vi genomfört klassrumsbesök 
i skolor i utsatta områden med stora utmaningar och låga skolresultat. Projektets 
urvalsmetod beskrivs närmare på sid. 4. 
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Hur ser projektorganisationen ut?

Projektorganisation
Projektledare: Ammy Kjellsdotter Åström, regional förmedlare Centrum för 
dramatik i Skåne och Västra Götaland och Kelly Wedin, regional förmedlare 
Centrum för dramatik i Stockholm. Ekonomi och arbetsledning: Isabella af Klint-
berg, verksamhetsledare Centrum för dramatik. 

Centrum för dramatik (CFD)
Projektägare är Centrum för dramatik – en medlemsorganisation för yrkesverk-
samma manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik, en s.k. 
centrumbildning med verksamhetsstöd från Kulturrådet, Region Skåne och 
Region Stockholm. Medlemmarna skriver manus för scen, film, tv, radio, media 
och webb.

Vi arbetar med att stärka den samtida dramatikens ställning inom scen, film och 
tv och sprida kunskap om dramatik och dramatiskt berättande.

Centrum för dramatik initierar, driver och genomför flera projekt, bl.a. inom dra-
matik i skolan och dramatiskt berättande på kulturarvsområdet.

Finansiering
Projektet har finansierats genom projektstöd från Kulturrådet och Malmö Stad 
samt del av verksamhetsbidrag från Kulturrådet, Region Skåne och Region 
Stockholm.
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Hur genomfördes Manustimmen?
Utskick
Erbjudande om att delta skickades till mellanstadieskolor i Stockholm, Skåne och 
Västra Götaland. 58 skolor anmälde intresse varav 35 skolor fick motta besök. 
Besöken har varit avgiftsfria för skolan.

Utskick gjordes även till samtliga medlemmar i Centrum för dramatik. Totalt 71 
manusförfattare anmälde intresse (40 kvinnliga, 31 manliga). Av dessa bor 43 i 
Stockholm, 19 i Skåne och 9 i Västra Götaland. 

Urval
Skolor med högt socioekonomiskt index* prioriterades. Målsättningen var att nå 
skolor som ligger över 20 %. 39 manusförfattare fick uppdrag (18 kvinnliga, 21 
manliga). 

*Socioekonomiskt index (Skolverkets lista över den förväntade andelen obehöriga
elever till gymnasieskolan – dvs utan fullständiga grundskolebetyg)

Socioekonomiskt index har legat som lägst på 9 % och som högst på 40 %
Medeltalet hos besökta skolor = 24,4 %
Medianen hos besökta skolor = 24 %
Modalvärdet hos besökta skolor = 31,3 %

Klassrumsbesök
Manustimmen har erbjudit ett besök på en timme per klass. Manusförfattaren:
• förklarar vad ett manus är
• beskriver hur ett manus används inom film, tv och teater
• lär ut hur man skriver ett manus – byggstenar och struktur
• pratar om manusförfattarens ordlista tex genre, synopsis och dialog
• visar exempel från filmens och teaterns värld
• inspirerar till eget skrivande och berättande
• genomför en skrivövning eller skriver tillsammans med eleverna
• berättar hur hon/han arbetar.
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Ett exempel på hur en av manusförfattarna genomförde sin manustimme:

”Jag berättade om vem jag är, vad jag gjort och sedan tog jag upp grunderna för 
att skriva ett filmmanus. Jag involverade eleverna i fastställandet av de olika 
stegen i skrivprocessen. Jag började med att prata om idén, sedan om vilken 
genre de skall välja, förklarade vad genre är och gav några exempel. Därefter 
presenterade jag idén om protagonist och antagonist och förklarade på ett be-
gripligt sätt vad det är och gav exempel. Därefter berättade jag om Problemet, att 
filmen skall innehålla ett problem som protagonisten skall lösa. Jag visade dem 
och exemplifierade vad ett synopsis är och gick igenom det. Sedan var det dags 
för dem att börja öva. De skulle skriva ett synopsis, formulera en idé och presen-
tera huvudpersonen/protagonisten samt problemet. Dessutom beskriva början, 
mitten och slutet på historien så kortfattat som möjligt. Avslutningsvis läste 
jag upp några av de texter eleverna producerat och gav dem feedback.”

Utvärdering
En digital utvärderingsenkät skickades till samtliga medverkande skolor och 
manusförfattare direkt efter besöket. Utvärderingsmöten har genomförts i 
Malmö och Stockholm med medverkande manusförfattare. Mötet i Göteborg 
ställdes tyvärr in pga sjukdom. 

Marknadsföring
Projektet har spridits genom:
• Nyhetsbrevet “Dramatik i skolan”
• Hemsidorna www.manusforfattare.nu, www.centrumfordramatik.se
• Facebooksidorna Centrum för dramatik och Dramatik i skolan
• Medverkan i regionala utbuds- och inspirationsdagar
• Folder med presentation om projektet.
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Resultat
Klassrumsbesök
35 skolor har fått manusförfattarbesök och sammanlagt har 112 manustimmar 
genomförts. Omkring 2800 elever har fått besök, i snitt har vi räknat med 25 
elever per klass.

Geografisk spridning
Malmö Stad: 30 klasser, ca 750 elever
Region Skåne: 20 klasser, ca 500 elever
Region Stockholm: 38 klasser, ca 950 elever
Västra Götaland: 24 klasser, ca 600 elever.

Årskurser
Malmö Stad
ÅK 6: 12 klasser och ca 300 barn
ÅK 5: 10 klasser och ca 250 barn
ÅK 4: 8 klasser och ca 200 barn.

Region Skåne 
ÅK 6: 6 klasser och ca 150 barn
ÅK 5: 9 klasser och ca 225 barn
ÅK 4: 5 klasser och ca 125 barn.

Region Stockholm
ÅK 6: 20 klasser och ca 500 barn
ÅK 5: 13 klasser och ca 325 barn
ÅK 4: 5 klasser och ca 125 barn.

Västra Götalandsregionen
ÅK 6: 10 klasser och ca 250 barn
ÅK 5: 8 klasser och ca 200 barn
ÅK 4: 6 klasser och ca 150 barn.
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Uppfyllda mål
Genom projektet har omkring 2800 elever i mellanstadiet fått möjligheten att ta 
del av kultur genom att:
• Möta en professionell manusförfattare
• Lära sig om hur en manusförfattare arbetar
• Möta det dramatiska skrivandet och själva prova att skriva och berätta.

Genom urvalsprocessen som baserats på socioekonomiskt index så har projektet 
nått områden med låga skolresultat. 

Eleverna har:
• Fått lära sig om dramatik och hur man skriver manus
• Stimulerats till att skriva själva
• Fått en ökad förståelse för budskap i rörlig bild, på scen, i podd och radio
• Fått kunskap om att det finns en avsändare som har ett budskap med sin historia
• Träffat professionella manusförfattare och fått kännedom om yrket.

Ett stort antal elever som vi träffat har aldrig hört om dramatik tidigare eller sett 
ett manus. Till exempel visste många barn inte att skådespelare har repliker som 
finns nedskrivna i manus. Om eleverna får en förståelse för hur en film eller en 
teaterpjäs är uppbyggd så blir budskapet tydligare. Och genom att uppmuntra 
eleverna till att berätta sin egen historia stärker vi deras röster i skolan och vidare 
i samhället.

Ett av projektets främsta mål är att främja barn och ungas skapande – i form 
av berättandet. Det har skett genom praktiska skrivövningar i hur man bygger 
upp och strukturerar ett manus genom exempel. Fokus har legat på kreativitet, 
fantasi och lust till skapande. Elevens egna idéer och förutsättningar har varit 
vägledande för hur berättandet har utvecklats och formats. Ojämna språkkun-
skaper i svenska har inte varit ett hinder då flera elever blandat svenska med sitt 
modersmål, ex. i dialog. Det uppskattades och gynnade den kreativa processen.

Berättelserna varierade – skräckhistorier och familjedramer. Men också egna 
erfarenheter av svåra händelser togs upp: morföräldrar som gått bort, att skiljas 
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från familjemedlemmar som är kvar i hemlandet, pappor som inte lyssnar, 
föräldrar som ska skiljas etc.

Avvikelser
Inga avvikelser från ursprunglig projektplan.
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Manushandboken
I projektet har vi tagit fram Manushandboken, en skrift om hur man skriver 
manus och om den kunskap som kallas dramaturgi, eller enklare uttryckt – 
hur man skapar spänning. Manushandboken är tänk att användas i skolan men 
passar bra för alla som är nyfikna på att skriva egna manus. Boken ger tips på 
hur undervisningen kan läggas upp och olika frågeställningar kring berättande 
och dramatik behandlas. Manushandboken avslutas med en ordlista med 
vanliga begrepp inom dramatik. Författaren Magnus Lind är en veteran inom 
tv-dramatik. Han debuterade 1987 som manusförfattare för Varuhuset (SVT) och 
har sedan dess skrivit många tv-serier, men även teater, radioteater, romaner och 
undervisat på flera högskolor i dramaturgi och manus.

Manushandboken beskriver hur proffsen arbetar när de skriver tv-drama på ett 
lättfattligt sätt, men ger också tips på hur klassen kan arbeta i grupp med 
manusförfattande. Begrepp som till exempel akt, rollfigur och huvudkaraktär 
förklaras, liksom regissörens arbete. Och inte minst beskrivs flera knep för hur 
man får handlingen att hålla ihop – eller inte bara stå och stampa. Bokens mål-
grupp är både barn/unga och deras lärare – tanken är att boken ska ge råd och 
inspiration för att fortsätta med dramatiskt berättande, såväl i klassrummet som 
på fritiden.

Manushandboken trycks och distribueras till samtliga klasser/lärare som har 
deltagit i projektet.
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Utvärdering
Insamling av feedback
Insamling av feedback från skolan och manusförfattare har skett via: 
• Enkät till medverkande skolor
• Enkät till medverkande manusförfattare
• Möten med medverkande manusförfattare.

Resultat av enkät
27 av 35 skolor (77,14 %) svarade på enkäten. Av dessa svarade 22 av 27 skolor 
(81,48 %)  ”JA” på frågan ”Vill ni vara med i Manustimmen igen?”. 

Citat från skolor:
” Manusförfattaren var toppen! Hade en lagom nivå och var lugn och pedagogisk. 
Jättekul att få manusarbetet presenterat av en som verkligen jobbar med det och att få se 
en bit av en film som författaren arbetat med.”

” Vi har skrivit manus efter besöket”

”Manusförfattaren fångade eleverna på ett mycket pedagogiskt sätt. Hon fick snabbt 
gehör av eleverna och ett mycket bra samspel uppstod.”

35 av 56 skolbesök (62,50 %) utvärderades av manusförfattaren. Av manusförfat-
tarna som svarat i utvärdeingen svarade 35 av 35 manusförfattare (100 %)  ”JA” 
på frågan ”Vill du vara med i Manustimmen igen?”. 

Citat från manusförfattare i projektet:
”Jag älskade det! Jag ville vara kvar och göra filmer och pjäser med dom. Så kul.”

”Ja det är både roligt och viktigt.”

”Tyckte det var underbart att möta alla fina elever. Och viktigt att ge dem en ingång i det 
här. Och få dem att förstå att de har mycket att ge. De är fulla av berättelser och energi.”
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Resultat av utvärderingsmöten
Utifrån utvärderingsmöten med manusförfattarna diskuterades bland annat:
• Vikten av att läraren är med under Manustimmen, att be läraren om hjälp med grup-

pindelning, stämma av teknik i förväg
• Att kunskapsnivån mellan klasserna varierar stort, manusförfattaren måste ha fler

upplägg och vara förberedd på att skifta efter klassens nivå
• Olika typer av upplägg, utbyte av upplägg för att få eleverna att kasta sig in i krea-

tiviteten
• Att responsen från barnen var mycket positiv!
• Varför Manustimmen är viktig i skolor med låga resultat, och diskussioner kring hur

vi fortsatt kan sprida konceptet.

Uppfyllda mål
Utifrån enkäter och utvärderingsmöten kan vi konstatera att projektet överlag:

• Har stärkt barns och ungas källkritiska blick
• Har främjat läs- och skrivlusta hos barn och unga
• Stärker undervisningen i svenska samt i modersmål på ett roligt sätt
• Ger eleverna insikt i att det alltid finns en avsändare och ett budskap
• bakom de berättelser barn/unga dagligen tar del av via smartphones och andra skär-

mar
• Visat lärarna att arbeta med manus är engagerande och väcker kreativitet och lust till

skapande hos eleverna
• Har uppskattas både hos eleverna och lärarna, samt manusförfattarna som kunde

känna glädje över att dela med sig av sina kunskaper till barn och unga.

Fortsatt arbete
Projektet Manustimmen har inneburit att Centrum för dramatik utarbetat och 
testat en ny modell för skolbesök, ett framgångsrikt koncept/format som vi kom-
mer fortsätta att förmedla till skolan. 

Vi ser framför oss att Manustimmen kan genomföras och anpassas till olika 
årskurser, flera lektioner, temadagar, elevens val och lovaktiviteter samt som 
fortbildning/kompetensutveckling för lärare.
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