Ordkanon
Mästare i poesi
och pedagogik

Lekfullt, inspirerande och lärorikt!
Så beskriver lärare och elever våra besök. Efter mer än tio år av
uppdrag inom Skapande skola har vi arbetat fram förstklassiga
workshops inom spoken word, poesi och kreativt skrivande.
Läs igenom våra förslag på spännande workshops och välj något av
våra paket. Ni kanske redan har en idé, då utgår vi såklart från den
och skräddarsyr ett upplägg.

Ordkanon har som mål att ge de roligaste och mest

inspirerande skolbesöken du kan tänka dig!

Vårt mål efter en avslutad workshop är att del
tagarna ska känna att språket är deras att böja,
bända och förvandla – oavsett erfarenhet,
bakgrund eller ålder. Därför går alla
våra befintliga workshops att an
passa efter målgrupp och önske
mål. Det kan vara ett pass på en
timma, en heldag och allt där
emellan. Alla våra workshops kan
såklart även ges på distans via skärm.
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Våra workshops
Spoken word

Kreativt skrivande

Årskurs 4–9

Årskurs 4–9

Den kompletta workshopen där
vi tar texten från idé till succé.
Spoken word är ett lätt och roligt
sätt att skapa och framföra text.
Kravlöst genererar vi idéer och
provar på att skriva i olika genrer.
Vi lägger på effekter och ger tips
för scenen. Slutligen testar vi
att framföra text inför publik till
jubel och applåder. Ordkanons
pedagogiska poeter pushar lagom
samt ger verktyg till att våga och
vilja framföra sin text inför publik.

Här utforskas orden, språket och
skrivandet. Ni kanske vill vänta
lite med att läsa upp era alster?
Inga problem! Här fokuserar vi på
att skapa texten. Under en work
shop i kreativt skrivande guidas ni
av en kompetent pedagog i konsten
att skapa och redigera text. Elever
na får ta del av yrkeshemligheter
och magiska skrivtips.

Med workshops inom spoken
word får ni ta del av en himla
massa kulturella uttryck på en
gång. Till exempel berättande,
scenisk gestaltning, lyrik, rytm,
improvisation och inlevelse.
Några övningar är väldigt fria
och passar vissa. Några övningar
är mer inramade och styrda och
passar andra. Våra pedagoger
jobbar både med fantasi och
med form. Vi anpassar alltid
workshopen efter gruppdynamik
och deltagare.

Spoken word kan i allra högsta
grad vara berättelser. Här står
historien, spänningen och fantasin
i fokus. Eleverna skapar historier
både skriftligt och muntligt. Det
spelar ingen roll hur duktig du är
på språket eller på att stava.
Att berätta en historia handlar
egentligen inte alls om att skriva.
Vi jobbar med spännande handling
och roliga karaktärer när vi guidar
eleverna steg för steg till att skapa
sin berättelse.

Berätta
Samtliga årskurser
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Måla med språk

Poesi i sociala medier

Upp till årskurs 6

Årskurs 6–9

Språk är ett ju bara ett roligt sätt
att flytta bilder från ett huvud till
ett annat. Vi leker med liknelser,
rimmar och gör helt oväntade
saker under en upptäcktsfärd med
språket. Vi skriver dikter men
undersöker också hur en dikt kan
låta med inlevelse, rytm, bildspråk
och specialeffekter.

Med hjälp av tekniken har poesin
och spoken word flyttat ut på
nätet,men hur skiljer sig en dikt
video från en uppläsning inför live
publik? Är det ens någon skillnad
på dikt och #instapoetry (cirka
4 miljoner inlägg)? Här pratar vi
om poesi på olika plattformar.
Skriv en text för video eller gör
dikten till en bild. Kanske skriver
du ett poetiskt tweet eller en diktmeme. Vi pratar också om vad som
gäller vid publicering på olika
plattformar och annat som kan
vara viktigt att tänka på.

Muntligt framträdande
Årskurs 4–9

Visst ska vi våga tala och utnyttja
vår yttrandefrihet. Ibland är det
dock lite nervöst. Våra erfarna
scenpoeter ger er verktyg och tips
för att prata så att folk lyssnar.
Vi bearbetar rampfeber och
polerar scenvanan. Här utgör
textskapandet en lite mindre del
och muntligt framträdande samt
kroppsspråk står i fokus.

Storsamling
Fler än 30 deltagare. Samtliga årskurser

En pedagogisk poet håller en
föreläsning eller föreställning
på 45–75 minuter. Här är det lätt
att anpassa innehållet efter era
önskemål. Vill ni ha en energisk
show, stilla poesiläsning, föredrag
om skrivande, resonemang om
rim, lättsamt snack om spoken
word/poetry slam eller kanske
en blandning av föredrag, poesi
och workshop? Kontakta oss för
att utforma en skräddarsydd
storsamling.
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Upplägg och arvode
Följande upplägg utgör våra grundpaket. Självklart kan
de anpassas efter era önskemål. Vårt arvode för en
workshop på 60-120 minuter är vanligtvis 8 500 kr, men
inför Skapande Skola läsåret 22-23 erbjuder vi prisvärda
specialpaket. Nedanstående arvoden avser bokning av en
poet för minst två klasser/grupper.
Paket 1 - Ett besök per klass
En lite längre workshop, 90–120 minuter.
Prisexempel: 6000 kr per pass, 3 klasser = 18 000 kr

Paket 2 - Två besök per klass
Här möter poeten varje klass två gånger à 60 minuter.
Prisexempel: 4000 kr per pass, 3 klasser x 2 pass = 24 000 kr

Paket 3 - Storsamling (fler än 30 deltagare)
Här samlas flera klasser i en aula, hörsal eller annan stor lokal,
alternativt via länk direkt till elevernas klassrum.
Prisexempel: 9 000 kr för en storsamling med en poet och 15 000 kr
för två storsamlingar eller en storsamling med två poeter.
OBS! Lägg märke till att kostnader för resa och eventuellt boende för
besökande poet tillkommer och måste ingå i ansökan till Kulturrådet. Alla priser anges
exklusive moms. Hör gärna av er inför ansökningen angående exakta prisförslag och
skräddarsydda paket.
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Vad är det då vi gör?
Spoken word eller estradpoesi är en form av muntlig litteratur där text
en framförs av författaren själv. Det finns spoken word som påminner
omberättelser och annan som påminner om hiphop, en del spoken word
är dikter medan annan spoken word påminner om standup. Ibland dyk
er även termen poetry slam upp. Poetry slam är en tävling där publiken
sätter poäng på poeterna. Om alla termer blir förvirrande kan du alltid
kontakta oss så reder vi med glädje ut begreppen för er.
Vi ser fram emot kommande kreativa samarbeten!
Hittar ni inte exakt vad ni sökte? Ordkanon hjälper självklart till att
skräddarsy så att upplägget passar era önskemål och behov. Ansök om
skapande skola-bidrag direkt på www.kulturradet.se/sok-bidrag/varabidrag/skapande-skola. Där ser du också aktuell deadline och gällande
villkor.
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Om våra poeter
Vi är en förmedling av erfarna meriterade poeter och spoken word-ped
agoger. Varje medlem av Ordkanon har sin egen stil och sitt eget unika
sätt att utföra workshops utefter uppläggen här ovan. Ordkanon är ett
nätverk som sträcker sig över hela landet. Vi letar i första hand efter en
kompetent pedagogisk poet i er närhet, om ni inte har andra önskemål.
Skulle er ansökan till Kulturrådet inte beviljas fullt ut? Ordkanon hjälper
självklart till att anpassa upplägg efter beviljat belopp. Är ni osäkra på
något gällande ansökningen? Tveka inte att höra av er så hjälper vi till så
gott vi kan.
Kreativa hälsningar
Matiss Silins
Grundare och verksamhetsansvarig
Mail: info@ordkanon.se
Telefon: 0737 292 055
www.ordkanon.se
ordkanon.se
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“Jag har skrattat så att tårarna runnit, jag har fått
se mina elever göra och säga saker jag aldrig kunnat
drömma om och jag har lärt mig otroligt mycket.
Eleverna har verkligen uppskattat det de har fått se,
höra och göra”
Svensklärare på Kyrkskolan, Smedjebacken

“Vi lärare jobbar mycket med elevernas språkliga
utveckling, deras förmedlande av känslor och åsikter
på ett nyanserat sätt samt elevernas självständighet
och variation i sitt språk. Detta både muntligt och
skriftligt. Övningarna i Ordkanons workshop
fungerar fantastiskt bra både som grund och som
målinriktat arbete med sikte på de nationella målen
för svenskämnet”
Lärare, Borås

“Jag har lärt mig att skriva fritt allt man tänker
utan att behöva tänka på stavning eller grammatik.
Jag lärde mig att våga. Att uttrycka sig hur man än
vill genom blyertspennans sköra spets”
Elev årskurs 8

