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PROJEKTREDOVISNING

Manustimmen 
Projektets namn: Manustimmen 

Projektägare: Centrum för dramatik 

Bidragsgivare: Region Stockholm  

Diarienummer: KN2021/683 

Projektperiod: 2021-10-01—22-05-31 

Kontakt: Kelly Wedin (projektledare/förmedlare kelly@centrumfördramatik.se) 070-741 17 07 

GENOMFÖRANDE 
I projektet har manusförfattare, medlemmar i Centrum för dramatik: 

• Besökt 48 klasser i 20 skolor i 8 olika kommuner
• Träffat 1200 mellanstadieelever (beräknat 25 elever/klass) och deras lärare
• Genomfört 50 Manustimmar enl. Centrum för dramatiks modell/upplägg
• Genomfört ett testa-på-tillfälle där lärare och pedagoger fått pröva på att delta i

Manustimmen, i samarbete med Kulan.

Information om Manustimmen tillsammans med ett intresseanmälansformulär för att delta i 
projektet och ta emot en manusförfattare skickades till över 800 lärare och pedagoger i 
mellanstadieskolor runtom Stockholmsregionen. 28 skolor i 9 olika kommuner anmälde 
intresse. Målet har varit att nå så många kommuner som möjligt med erbjudandet om att 
delta. 

I urvalsarbetet av skolor har vi tittat på Skolverkets socioekonomiska indexlista (förväntad 
andel obehöriga elever till gymnasiet) över landets alla skolor och prioriterat skolor efter 
högsta procentandel. 

Besöken har varit avgiftsfria för skolan. Arvoden till manusförfattarna har följt KLYS 
arvodesrekommendationer för uppdrag i skolan. 

Vi har förmedlat 50 uppdrag till 22 yrkesverksamma manusförfattare, medlemmar i Centrum 
för dramatik. Målet har varit att förmedla uppdrag till så många manusförfattare som möjligt 
av de som anmält intresse. 

Utöver detta har vi genomfört ett testa-på-tillfälle där lärare och pedagoger fått pröva på att 
delta i Manustimmen. Detta gjordes i samarbete med Kulan. 
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KOMMUNIKATION & DIALOG 
I projektet har vi:

• Skickat Manushandboken till samtliga klasser som deltagit
i projektet samt informerat om Centrum för dramatiks
verksamhet

• Förmedlat ytterligare två Manustimmar utanför projektet
till skolor som deltagit

• Spridit information om och intresseanmälansformulär till
Manustimmen till kommuner och stadsdelsförvaltningar
runtom Stockholmsregionen

• Anordnat ett pröva-på-tillfälle för lärare och pedagoger
att testa på att delta i en Manustimme, i samarbete med Kulan

• Tagit fram en fysisk folder med information om Manustimmen (se bild)
• Skickat utvärdering/enkät till samtliga klasser och manusförfattare som deltagit.

Kommunikationskanaler: 

• Hemsida www.centrumfordramatik.se - information och inspiration
• Facebooksidan Dramatik i skolan – information och inspiration
• Nyhetsbrevet Dramatik i skolan – riktade utskick till lärare och pedagoger
• Utskick via e-post och snigelpost – riktade utskick till lärare och pedagoger
• Telefon - riktade samtal till lärare och pedagoger.

PROVA-PÅ-WORKSHOP 
Tillsammans med Kulan bjöd Centrum för dramatik in kulturombud, intresserade lärare och 
skolbibliotekarier på en informationsträff och prova-på-workshop för projektet Manustimmen. 
Under två timmar (med paus) berättade dramatikerna Isabel Cruz Liljegren och Elsa 
Berggren om Centrum för dramatik och projektet Manustimmen. Deltagarna fick se exempel 
på hur en Manustimme går till, pröva på olika skrivuppgifter, spännande övningar samt 
träffa dramatikerna på plats för eventuella frågor och funderingar. Workshopen ägde rum i 
Kulans lokaler på Medioteket, Liljeholmen.  

MANUSHANDBOKEN 
I projektet har vi tagit fram Manushandboken - en skrift om 
hur man skriver manus och om den kunskap som kallas 
dramaturgi.  

Manushandboken är framtagen särskilt för skolan med tips 
på hur undervisningen kan läggas upp. 

Författaren Magnus Lind är en veteran inom tv-dramatik i 
Sverige. Han debuterade 1987 som manusförfattare för 
Varuhuset och har sedan dess skrivit många tv-serier, men 
även teater, radiodramatik, romaner samt undervisat på 
högskolor i dramaturgi och manus. 
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MANUSTIMMEN
En Manustimme är en lektion, 40-60 min. 

Manusförfattaren har själv planerat och lagt upp sitt klassrumsbesök utifrån vår modell. 

Manusförfattaren har: 

• Förklarat vad ett manus är
• Beskrivit hur ett manus används inom film/tv/teater/podd
• Lärt ut hur man skriver ett manus – byggstenar och struktur
• Pratat om manusförfattarens ordlista
• Visat exempel från filmens och teaterns värld
• Inspirerat till eget skrivande och berättande
• Berättat om hur hon/han/hen arbetar.

BAKGRUND 
Projektet har syftat till att få fler barn och unga nyfikna på dramatiken och att inspirera dem 
att skriva egna korta pjäser, filmer etc. Projektet har också velat uppmärksamma behovet av 
och öka kunskapen om dramatiskt berättande och förståelsen för den demokratiska vikten 
av att alla barn och unga lär sig om dramatiskt berättande eftersom de konsumerar stora 
mängder dramatik via rörlig bild på nätet. 

Dramatiken är en omistlig del av skönlitteraturen. I och med digitaliseringen av dramatikens 
olika plattformar (scen, tv/webb, audio) tar allt fler barn och unga del av dramatiskt 
berättande. Att synliggöra manusförfattaren (yrkesroll och kompetens) har därför varit 
viktigt i projektet. 

SOCIOEKONOMISKT INDEX 
Centrum för dramatik har arbetat för att nå till de skolor i regionen som har högt procent på 
Skolverkets socioekonomiska indexlista (förväntad andel obehöriga elever till gymnasiet). Vi 
har prioriterat skolor som har 20 % och högre i vårt urval. Samtliga anmälda skolor med 
högre än 20 % index tilldelades Manustimmen. Medeltalet av socioekonomiskt index hos de 
skolor vi besökt låg på 18.3 %. 

KUNSKAPSSPRIDNING 
Arbetet med att kommunicera projektet Manustimmen och dess innehåll sker genom: 

• Projektrapporten delas med bidragsgivare, medverkande skolor och manusförfattare
• Folder om Manustimmen för fortsatt marknadsföring av manusförfattarbesök i skolan
• Medlemsmöten med de manusförfattare som deltagit i projektet samt nya medlemmar

intresserade av att genomföra Manustimmar
• Mötesplatser inom skola, film, litteratur och scenkonst, ex. utbudsdagar och festivaler
• Nätverk inom skola, film, litteratur och scenkonst, genom nyhetsbrev, utskick m m.
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UTVÄRDERING 
Några citat från manusförfattarna: 
” Jag berättade personligt om hur jag jobbar, tänker och hur/att ljudberättandet ger bilder 
och att alla kan i sin takt, skapa egna bilder av en gemensam berättelse […]. Jag berättade 
personligt om hur jag jobbar, tänker och hur/att ljudberättandet ger bilder och att alla kan i 
sin takt, skapa egna bilder av en gemensam berättelse. Eleverna fick lyssna på exempel på 
ordens praktiska innebörd och även ge egna fritt fantiserande exempel på vad byggstenarna 
kan vara. Jag hade med mig flera ljudexempel som vi lyssnade på högt i rummet. Kände att 
elevernas reaktioner på vad de hörde, var väldigt givande för oss alla i klassrummet att få ta 
del av. Upplevelser och vidare funderingar var jättefina!” 

” Upplevde att eleverna kände sig stolta över att de kunde åstadkomma det 
på så kort stund och att de fick läsa upp det och få respons.” 

”[…] jag mötte två lärare samt en extra pedagog och de var helt med och efter sista 
lektionen blev de kvar för att prata och jag upplevde att lärarna var helt inne på att fortsätta 
samtal och uppgifter och pepp kring dramatiskt berättande! 

”Jag presenterade mig, berättade om mitt arbete som manusförfattare och svarade på 
frågor. Sedan fick eleverna göra enkla skrivuppgifter och de som ville fick redovisa, och det 
var det många som ville. Eleverna överraskade mig med sin fantasi och sitt mod att dela med 
sig med det de hade skrivit. Jag använde sedan det de hade skrivit och hade en liten 
pedagogisk lektion om berättarkurvan.” 

”Vi pratade om att allt de ser och hör har ju någon någongång 
tänkt; att ja! Det där ska jag berätta om.” 

”Det kändes som många tyckte var roligt att se sin historia från A till Ö, hur den utvecklades, 
samt när de fick idéer när jag ställde frågor om karaktärerna, hur händelser hängde ihop 
mm. Många verkade också tycka om grupparbetet, att de var fria att hitta på i princip vad
som helst.” 

” Ena klassen skulle fortsätta på sina berättelser som underlag 
till svenskan.” 

Några citat från skolan: 
”Vi var väldigt nöjda. Två grupper upplevde dock att slutet kom lite snabbt och att det 
kändes som det saknades något. De andra två grupperna var väldigt engagerade och extra 
nöjda.” (lärare) 

Det som var mest uppskattat med besöket var: ”Kombinationen av att lyssna på föreläsning, 
se filmklipp och göra en övning. Att dela in timmen i delar underlättar för alla elever, men 
framförallt de som har stora koncentrationssvårigheter.” (lärare) 

” […] de tyckte det var superspännande att träffa en 
manusförfattare.” 
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REGIONAL RELEVANS OCH FÖRANKRING 
Målet med projektet har varit att nå regionens samtliga 26 kommuner, vilket vi har gjort 
genom att erbjuda mellanstadieskolor i hela regionen möjligheten att ta del av avgiftsfria 
Manustimmar. 

8 kommuner i regionen har mottagit besök: Huddinge, Järfälla, Nacka, Nykvarn, Stockholms 
stad (Farsta, Hägersten, Hässelby, Rinkeby-Kista, Rågsved, Skärholmen, Spånga-Tensta och 
Södermalm) Upplands-bro, Vallentuna och Österåker.  

Projektet har dessutom skapat arbetstillfällen för manusförfattare i Stockholmsregionen, en 
utsatt yrkesgrupp med behov av tilläggsförsörjning då arbetstillfällen och uppdrag uteblivit i 
och med coronapandemin. 

Genom projektet har Centrum för dramatiks regionala verksamhet stärkts. Kännedomen om 
oss (centrumbildningsverksamheten) har ökat liksom möjligheterna till nya och fler regionala 
samarbeten och projekt. 

Kopplat till den regionala kulturstrategin så är det viktigt att dramatikerna och 
manusförfattarna finns representerade för att konstområdet ska ges möjlighet att stärkas, 
prioriteras och stödjas. I en stark filmregion är det dessutom centralt att manusförfattarna 
finns representerade via sin centrumbildning – de som står bakom alla de berättelser som 
filmregionen finansierar och producerar. 

VIDGAT DELTAGANDE 
Manustimmen är ett projekt där vidgat deltagande har stått i fokus, i grunden ett demokrati- 
och kulturprojekt som stärker yttrandefrihet, jämställdhet och interkulturell dialog. 

Projekt har riktat sig till skolor i socioekonomiskt utsatta områden där urvalet av deltagande 
skolor har skett utifrån Skolverkets socioekonomiska indexlista (förväntad andel obehöriga 
elever till gymnasiet). 

RESULTAT 
Projektet har också bl.a. resulterat i att: 

• Ytterligare två Manustimmar förmedlats till skolor som tagit del av projektet
• 1200 barn har tagit del av projektet Manustimmen (beräknat 25 elever/klass)
• 7 av de 9 skolor som hittills svarat på utvärderingen skriver att de skulle vilja ha besök av

Manustimmen igen
• 22 av våra medlemmar har fått genomföra Manustimmar i skolan
• Intresset ökat för Manustimmen och andra aktiviteter som har det dramatiska

berättandet som grund
• Dialogen stärkts med medlemmarna i regionen.

Stockholm den 31 maj 2022 
Centrum för dramatik 




