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Ture blåser bort  
Teater för alla fyraåringar fritt efter 

Thomas & Anna-Clara Tidholms bok 

Ture blåser bort.  

Kulturaktör: Hedmans teater 

Omfattning: ca 40 min 

Plats och tid: Under v.8 och v.9  

2018. Spelas på biblioteken. 

Förskola 

Djur vi aldrig skådat  
Workshop  för alla femåring-

ar. Vi skapar masker som 

föreställer vanliga djur, säll-

synta djur och djur vi aldrig 

skådat.  

Konstnärer: Anna Bauer 

och Anna Elisa Nilson. 

Omfattning: 2 tim./grupp 

Plats: På förskolan eller på Konstepidemin. 

6-årsboken & dramaworkshop 
Förskoleklassen besöker och lär känna 

sitt bibliotek och får boken Flickan från 

långt borta av Annika Thor och Maria 

Jönsson. En dramapedagog kommer sen 

till klassen och eleverna får gestalta 

bokens berättelse tillsammans.  

 

Kulturaktör: Biblioteken i Mölndal, Clara Hållén.  

Omfattning: Biblioteksbesök 1 h / workshop 1h 15min 

Plats: Biblioteken/ dramaworkshop på skolan  

Teaterföreställningen 

är en hyllning till för-

loraren och ställer  

frågan om man måste 

vara en vinnare för att 

klara livets prövningar. 

Eller är inte livet en tävling? 

Kulturaktör: Regionteater Väst 

Omfattning: 50 min. 

Plats: Lorry, Gamla torget.   

Särskola 
Lära med lera 
I en skapande och undersökande works-

hop lär eleverna sig hur man formar lera 

och färg,  allt utifrån elevernas förmågor 

och vad de vill åstadkomma.  

Kulturaktör: Anna Hansen, keramiker 
Omfattning: 2 tillfällen/grupp   

Plats: På skolan 

Vad är en Kulturgaranti? Kulturgarantin säkerställer professionella kulturupplevelser och eget skapande 

i alla årskurser under förskole- och skoltiden och är en strategi i stadens Barn- och Ungkulturplan. Syftet 

är att garantera likvärdighet och tillgänglighet till kultur för alla barn och unga i Mölndals stad.  

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i förskolan med fokus på att utforska med kroppen och sina sin-

nen och genom olika uttrycksformer utveckla förmågan att kommunicera och väcka nyfikenhet. 

Museiresan 

Vad är ett museum? Vad 

samlar vi på och vad samlar 

du på? Vi tittar, lyssnar och 

undersöker museet tillsam-

mans. Upplägg planeras i samråd med särskolans 

personal. Kulturaktör: Mölndals stadsmuseum  

Omfattning: ca 1 tim  

Plats: Mölndals stadsmuseum  

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i åk F-3 och särskolan med utgångspunkt i språkutveckling och 

motoriska färdigheter - lära med kroppen och sina sinnen. 

Förskoleklass 
Klara färdiga stå 
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Museiresan  
Vad är ett museum? Vad samlar vi på och 

vad samlar du på? Vem jobbar på ett mu-

seum? Vi tittar, lyssnar och undersöker mu-

seet tillsammans.  Barnen får även uppleva 

den historiska miljön i Kvarnbyn. 

Kulturaktör: Mölndals Stadsmuseum 

Omfattning: 2 tim varav en timma utomhus i 

Kvarnbyn oavsett väder  
Plats: Mölndals Stadsmuseum och Kvarnbyn 

Åk 1 

Åk 2 
Motstånd 
Teaterföreställningen  

handlar om att göra mot-

stånd utan våld och hur 

människor världen över 

förändrat samhället och 

framtiden. Den utgår 

ifrån Gene Sharps bok om 198 sätt att göra motstånd 

utan våld . 

Kulturaktör: Regionteater Väst 

Plats och tid: VT 2018, plats meddelas senare. 

 

Åk 3 

Från ö till ö  
En kontrastrik teaterföreställning som tillsammans med 

publiken undersöker frågor om skolans, samhällets 

och människors värde.  

Kulturaktör: Regionteater Väst 

Plats: på 2 skolor i staden (meddelas senare) 

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i åk F-3 och särskolan med utgångspunkt i  

språkutveckling och motoriska färdigheter - lära med kroppen och sina sinnen. 

Med dansens verktyg närmar vi 

oss Barnkonventionen. Vi gör 

dansövningar i demokrati och 

delaktighet för ökad kunskap, 

skapande och dansglädje.  

Kulturaktör: Annica Smith och 

Lisa Alvgrim, danspedagoger 

Omfattning: 4x45 min 

Plats: På skolan 

Dansa Barnkonventionen 

Rytmik och före-

ställning  
Varje klass har rytmikun-

dervisning en gång/vecka 

under hela läsåret. I mars 

besöker klassen Kultur- 

skolan och är med på en föreställning där eleverna pro-

var på att spela instrument, sjunga och dansa. 

Kulturaktör: Mölndals Kulturskola 

Omfattning: Rytmik 40 min/klass/vecka, föreställning  

1 h 10 min  

Plats: Rytmik på skolan / föreställning på Kulturskolan. 

 

Animerad film 
Eleverna skapar berättelser och manus utifrån ett tema, 

som klassen väljer innan. De gör sedan lerfigurer och 

använder Ipads för att animera figurerna och göra film.  

Kulturaktör: Nasrin Pakkho och Linda Ivarsson 

Omfattning: En skoldag/klass Plats: På skolan 
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Åk 4 
Silent Disco-föreställning & workshop  
Nutida dans kombineras i denna interaktiva dansföreställ-

ning där publiken genom musikval påverkar dansen.  

Eleverna får också en workshop med personal från  

Regionteater Väst.  

Kulturaktör: Regionteater Väst 

Omfattning: föreställning / workshop 

Plats: i klassrummet 

Åk 5 

Åk 6 

Författarbesök 
Eleverna får träffa författaren i ett 

samtal om identitet, läsupple-

velse, skönlitterärt skrivande och 

kreativitet.  

Kulturaktör: Petrus Dahlin 

Omfattning: 1 tim/klass, VT-18 

Plats: På biblioteken i Mölndal. 

En mobil musikstudio riggas upp i 

klassrummet och eleverna skapar 

och spelar in en låt tillsammans 

med en pedagog och musiker som 

inspirerar och lär ut grunderna i 

FN:s Barnkonvention.  

Kulturaktör: Marcus Sigvardsson 

Omfattning: 1,5 tim/klass  

Plats: På skolan 

Skriv och spela in en låt  

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i åk 4-6 som handlar om identitet och omvärld – förmåga  

att samarbeta och sätta sig själv i ett sammanhang 

Motstånd 
Teaterföreställningen  handlar om att göra motstånd utan 

våld och hur människor världen över förändrat samhället 

och framtiden. Den utgår ifrån Gene Sharps bok om 198 

sätt att göra motstånd utan våld . 

Kulturaktör: Regionteater Väst 

Plats och tid: VT 2018, plats meddelas senare. 

 

Handen på hjärtat 
I en Bodypercussion-workshop 

lär sig eleverna hur de använ-

der kroppen för att göra ljud 

och skapa musik tillsammans 

Kulturaktör: Johan Hogenäs 

Omfattning: 1 tim/klass 

Plats: På skolan 
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Åk 7 

Åk 8 

Träffa en författare 
Alla klasser i år 8 får läsa en bok 

och träffa dess författare i ett 

samtal kring läsupplevelsen. 

Kulturaktör: Författare medde-

las senare 

Omfattning: 50 min. 

Plats: På skolan 

Åk 9 

Det stora testet  
Det stora testet är en så 

kallad dold föreställning. 

Det betyder att publiken, 

det vill säga eleverna, inte 

vet att det som händer i 

deras klassrum är teater. 

Därför är all information 

om föreställningen hemligstämplad. 

Kulturaktör: Regionteater Väst. 

Plats: i klassrummet 

Kulturgarantin ska stärka lärprocesser i åk 7-9 som handlar om att uttrycka sig och förstå sin omvärld uti-

från ett demokratiskt och människorättsligt perspektiv  

Se och skapa film 
Eleverna skriver manus, skap-

ar egen film, får kunskap och 

lär sig om filmspråkets grun-

der. Eleverna får också se en 

aktuell film på biograf. 

Kulturaktör: Nasrin Pakkho 

och Linda Ivarsson samt  

Biograf Möllan 

Omfattning: Skapa film en halvdag/klass + biobesök 

Plats: På skolan samt Biograf Möllan 

Motstånd 
Teaterföreställningen  

handlar om att göra mot-

stånd utan våld och hur 

människor världen över 

förändrat samhället och 

framtiden. Den utgår 

ifrån Gene Sharps bok om 198 sätt att göra motstånd 

utan våld . 

Kulturaktör: Regionteater Väst 

Plats och tid: VT 2018, plats meddelas senare. 

Stuntworkshop 
Eleverna träffar två stuntper-

formers i en föreläsning och 

praktisk workshop som ger 

insyn i och kunskap om hur 

actionscener görs på film. 

Eleverna provar ett eller flera 

stunt under vägledning. 

Kulturaktör: Martin Zetterlund, Stuntmakers  

Omfattning: 2 tim, 45 min. Plats: På skolan, idrottsal 

Filmskapande 
Eleverna får samtala om film 

och vad det innebär att vara 

medieveten. De får sedan 

själva skapa kortfilm tillsam-

mans med temat mänskliga 

rättigheter. 

Kulturaktör: Filmpedagogerna 

Folkets Bio   

Omfattning: En skoldag/klass 

Plats: På skolan  
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