
Ordkanon
- MÄSTARE PÅ POESI 
    OCH PEDAGOGIK

LEKFULLT, INSPIRERANDE 
OCH LÄRORIKT!
Så beskriver lärare och elever våra besök. I fjorton år har vi jobbat  
med Skapande skola. Ordkanon levererar förstklassiga  
workshops inom spoken word, poesi och kreativt  
skrivande. Vårt mål är att erbjuda de roligaste 
och mest inspirerande skolbesöken du kan 
tänka dig!

Här i utbudsbladet presenteras förslag på 
workshops och paket. Har ni redan en idé? 
Då utgår vi såklart från den och skräddarsyr 
ett upplägg.

Målet med varje workshop är att deltagaren 
ska se språket som sitt att böja, bända och 
förvandla – oavsett erfarenhet, bakgrund 
eller ålder. Alla våra befintliga workshops 
kan anpassas efter målgrupp och 
önskemål.

Vi genomför allt från entimmespass till 
heldagar, enstaka besök och termins-
långa projekt. Våra workshops kan 
såklart även ges på distans via skärm.
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SPOKEN WORD
Årskurs 4-9

Under denna workshop får ni 
prova på lite av allt. Här erbjuds 
hela vår verktygslåda för skrivan-
det – dessutom ges tips och tricks 
för att läsa upp texten. I detta pass 
blir skrivandet och framträdandet 
lika viktiga, då spoken word  
handlar om att uppträda inför  
publik.

KREATIV SKRIVANDE
Årskurs 4-9

Här utforskas orden och språket 
genom skrivandet. Under denna 
workshop fokuserar vi på att skapa 
texten. Med hjälp av en kompetent 
pedagog guidas ni i skrivövningar 
för att generera idéer, skriva texter 
och redigera era alster. 

VÅGA TALA
Årskurs 4-9

Här står framträdandet i fokus! Vi 
bearbetar rampfeber och skaffar 
scenvana, övar vårt röstläge och 
testar kroppsspråket. Våra erfarna 
poeter ger sina bästa tips för att 
prata så att folk lyssnar. 

HIP HOP/RAP
Årskurs 4-9

I denna workshop utforskas 
rap-textens berättarteknik, struktur 
och möjligheter. Vi skriver bland 
annat rim, allitterationer och punch-
lines. Det ges också möjlighet att 
experimentera med rytmer, utfors-
ka sitt kroppsspråk och skapa text 
till beats.

ORDKANONS WORKSHOPS
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MÅLA MED SPRÅK
Årskurs F-6

Den här workshopen utforskar 
språket och fantasin! Vi leker med 
liknelser, ramlar över oväntade rim 
och mixar metaforer. Under denna 
upptäcktsfärd med språket under-
söker vi också hur en uppläst dikt 
kan förändras med inlevelse, bild-
språk, rytm och specialeffekter.  

BERÄTTA
Samtliga årskurser

Här står berättarkonsten i fokus. Ni 
får prova att skapa historier både 
skriftligt och muntligt. Vi jobbar 
med spännande handling, roliga 
karaktärer och dramatiska miljöer. 

STORSAMLING
Samtliga årskurser. Fler än 30 deltagare

En pedagogisk poet håller en  
föreläsning eller föreställning. Här 
är det lätt att anpassa innehållet 
efter era önskemål. Vill ni ha en 
energisk show eller stilla poesiläs-
ning? Föredrag om skrivande eller 
resonemang om rim? Önskar ni 
kanske en blandning av föredrag, 
poesiframträdande och några en-
staka skrivövningar? Kontakta oss 
för att utforma en skräddarsydd 
storsamling!

WORKSHOPS
FORTS.



UPPLÄGG OCH ARVODE
Följande upplägg utgör våra grundpaket. Självklart kan de anpassas efter 
era önskemål. Vårt arvode för en workshop på 60-90 minuter är vanligtvis 
8 500 kr, men inför Skapande skola läsåret 23/24 erbjuder vi prisvärda 
specialpaket. Nedanstående arvoden avser bokning av en poet för minst 
två klasser/grupper.

Paket 1 - Ett besök per klass (max 30 deltagare)

En lite längre workshop, cirka 90 minuter.
Prisexempel: 6 000 kr per pass, 3 klasser = 18 000 kr

Paket 2 - Två besök per klass (max 30 deltagare)

Här möter poeten varje klass två gånger à 60 minuter.
Prisexempel: 4 000 kr per pass, 3 klasser x 2 pass = 24 000 kr

Paket 3 - Storsamling (fler än 30 deltagare)

Här samlas en större grupp i en aula, hörsal eller annan lämplig  
lokal. Storsamlingen kan vara ett enskilt evenemang eller  
kombineras med workshops klassvis. 
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. Dessa kostnader 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 scenpoesi är en form av muntlig litteratur. Texten skapas för 
att framföras av författaren själv, till skillnad från till exempel diktsamlingar. 

Inom spoken word finns mängder av olika stilar och genres; scenpoesin kan på-
minna om sagoberättande eller om hip hop. Det kan vara rena dikter eller likna 
standup. Här finns inga rätt eller fel, och alltid något som passar var och en! 

Ibland dyker även termen poetry slam upp. Poetry slam är en tävling i spoken 
word där publiken sätter poäng på poeterna som uppträder. Om alla termer 
känns förvirrande får ni gärna kontakta oss, så kan vi reda ut begreppen!

OM VÅRA POETER
Vi är en förmedling med ett rikstäckande nätverk som består av meriterade  
poeter och inspirerande spoken word-pedagoger. Varje medlem i Ordkanon 
har sitt eget sätt att utföra en workshop. Om ni inte har specifika önskemål kring 
poet, stil eller särskild kompetens letar vi primärt efter en pedagogisk poet i er 
geografiska närhet. 

Vi ser fram emot kommande kreativa samarbeten!
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OM ANSÖKAN OCH BOKNING
Hos Ordkanon finner ni upplägg som passar hela grundskolan. Vi kan besöka 
alla som enligt skollagen kan söka bidraget. Våra upplägg kan naturligtvis  
skräddarsys för att matcha era önskemål och behov. Kontakta oss för paket  
som passar just er verksamhet.

Ansökan om Skapande skola-bidrag görs direkt på https://www.kulturradet.se/i-
fokus/barn-och-unga/skapande-skola/. Där ser ni också aktuell deadline och 
gällande villkor. Om er ansökan till Kulturrådet inte beviljas fullt ut hjälper vi på 
Ordkanon självklart till att anpassa projektet efter beviljat belopp. 

Tveka inte att höra av er!

Kreativa hälsningar

Matiss Silins, Josefin Şîlan Karlsson  
och Louise Buenafe Mistén
Ledningsgrupp Ordkanon

Mail: info@ordkanon.se
Telefon: 0737 292 055
www.ordkanon.se

@ORDKANON

@ORDKANON

https://www.kulturradet.se/i-fokus/barn-och-unga/skapande-skola/
https://www.kulturradet.se/i-fokus/barn-och-unga/skapande-skola/
http://www.ordkanon.se
https://www.instagram.com/ordkanon
https://www.facebook.se/ordkanon



