
VAD HÄNDER I ETT OMSKAPARPROJEKT? 
I ett Omskaparprojekt får elever i åk 4-6 tillsammans med 
lärare och professionella kulturaktörer odla handlingskraft 
och hopp om en hållbar värld genom att vara kreativa och 
skapa på nya sätt.  

 
OMSKAPARPROJEKTETS MÅL  
Alla elever som har deltagit i ett Omskaparprojekt har fått:  

TESTA NYA SAKER  
Eleverna har fått lära och göra på nya sätt och fått prova på 
konstnärliga tekniker  

OMSKAPA OCH LÄRA TILLSAMMANS  
Eleverna har fått vara en aktiv del i en samskapande 
grupprocess, på lektionerna med läraren och i skapandet 
med kulturaktören  

SKAPA NYA RELATIONER  
Eleverna har fått relatera på nya sätt, t.ex. till 
varandra, något i naturen eller något i omvärlden.   

LÄRA SIG MER OM HÅLLBARHET OCH 
OMSTÄLLNING  
Eleverna har fått kunskaper om hur olika levnadssätt 
och strukturer påverkar oss själva och omvärlden och 
har fått konkreta exempel på hur vi kan skapa en hållbar 
omställning 

GLOBALA MÅLEN
Omskaparprojektet tar avstamp i de Globala målen och 
belyser särskilt följande mål:  

 

 

 

Omskaparna
ett kreativt och samskapande skolprojekt för hållbarhet

God utbildning för alla

Minskad ojämlikhet 

Hållbar konsumtion och produktion 

Bekämpa klimatförändringarna 

Mål 4

Mål 12

Mål 13

Mål 10

Delmål 4.7: Utbildning för hållbar utveckling och 
globalt medborgarskap

Delmål 10.2: Främja social, ekonomisk och politisk 
inkludering. 

Delmål 12.8: Öka allmänhetens kunskap om håll-
bara livsstilar 

Delmål 13.3: Öka kunskap och kapacitet för att 
hantera klimatförändringar 



OMSKAPARPROJEKTETS TVÅ PUSSELBITAR 
Ett Omskaparprojekt består av två pusselbitar som ge-
mensamt bidrar till att eleverna får lära sig mer om hur de 
tillsammans med andra kan bidra till en hållbar utveckling. 
De får också en praktisk upplevelse av kreativitetens bety-
delse för att skapa en hållbar värld. 

Utforskande lektioner och studiebesök        
med lärare 
I ett Omskaparprojekt har lärarna tillgång till lärarhand-
ledning och elevmagasin från Omskaparna som utgår ifrån 
läroplanen. Tillsammans med eleverna utforskar de hållbar 
utveckling genom att uppleva och reflektera. Omskaparpro-
jektet bidrar i sin helhet med inspiration och nya arbetsme-
toder som kan användas i skolan även efter att Omskapar-
projektet är genomfört. 

Skapande med en professionell kulturaktör 
Kreativa processer stärker förmågan att tänka nytt och på 
andra sätt. Förmågor som vi kan ha stor nytta av inför en 
omställning mot en hållbar värld. I ett Omskaparprojekt 
används kreativiteten för att testa, lära och utforska nya 
sätt att odla handlingskraft och hopp på. Ett Omskapar-
projekt är inte beroende av en specifik konstform utan kan 
genomföras med vilken konstform som helst. Det som är 
gemensamt för alla, unika, Omskaparprojekt är de mål som 
projekten bygger på och som kulturaktören och läraren 
utgår ifrån i sitt arbete. 

Utforskande lektioner och 
studiebesök med lärare

Skapande med en professionell 
kulturaktör

De två pusselbitarna är:  



KULTURAKTÖRENS TID MED ELEVERNA 
I ett Omskaparprojekt träffar kulturaktören eleverna minst 
6 timmar, men gärna mer. Går det att arvodera kulturak-
tören fler timmar skapar det en möjlighet till ytterligare 
fördjupning av skapande- och läroprocessen. Fler timmar 
kan även öppna upp för att ha någon typ av uppvisning 
eller annat delande av elevernas process. Att få dela proces-
sen med andra och visa upp något har visat sig vara mycket 
uppskattat av både elever, lärare och kulturaktörer. Det 
bidrar till en helhetskänsla hos eleverna och en känsla av att 
det är ”på riktigt”.  

Utöver timmarna med klassen tillkommer tid för förbere-
delser och möten samt kostnader för resor och material.  

VAD KOSTAR ETT OMSKAPARPROJEKT? 
Ett Omskaparprojekt finansieras med fördel med medel 
för Skapande skola från Kulturrådet. Prissättningen för ett 
Omskaparprojekt kan se olika ut beroende på konstform, 
antalet medverkande kulturaktörer och det totala antalet 
timmar. Men ett riktmärke kan vara rekommendationen 
från Konstnärernas Riksorganisation:   

“Vid större Skapande skola-projekt bör alltid särskild förhand-
ling om arvode ske. Ett arvode om lägst 975 kr per timme 
(F-skatt) bör då tillämpas. Vid beräkning av antalet timmar 
ska kulturskaparen ha rätt att räkna med tid för möten och 
förberedelser.”  / Från: http://kro.se/mu-och-avtal  

Timpriset kan se olika ut för olika konstformer och mellan 
olika kulturaktörer. Hör med den tilltänkta kulturaktören 
vilka förutsättningar som gäller.  

KULTURAKTÖRSBIBLIOTEKET 
På Omskaparnas hemsida finns ett bibliotek med professio-
nella kulturaktörer som är utbildade i Omskaparnas metod 
och material och som möter kraven för Skapande skola. Du 
hittar dem här.

Har ni kulturaktörer i ert nätverk som ni vill samarbeta 
med i ett Omskaparprojekt men som inte är utbildade i 
metoden? Håll utkik på www.omskaparna.se för datum för 
utbildningar eller ta kontakt med oss. Introducera också 
gärna aktören till vår kulturaktörshandledning. 

UTBILDNING I OMSKAPARMETODEN
Håll utkik efter aktuella datum för utbildningar för lärare 
och kulturaktörer i Omskaparnas metod på Omskaparnas 
hemsida eller via Facebook.  

Omskaparprojektets utbildningsmaterial: Lärar-
handledning med lektionsupplägg, Elevmagasin och 
Kulturaktörshandledning.

http://kro.se/mu-och-avtal 
https://www.sverigeskonsumenter.se/vara-projekt/omskaparna/for-kulturaktorer/kulturaktorer-i-omskaparna/
http:// www.omskaparna.se 
https://www.sverigeskonsumenter.se/vara-projekt/omskaparna/


KONTAKT
Mejl: omskaparna@sverigeskonsumenter.se
Elin Sandström, projektledare
Tel: 072-064 36 06
www.omskaparna.se

OMSKAPARBLOGGEN 
Missa inte att ta del av elever, lärare och kulturaktörers be-
rättelser från genomförda Omskaparprojekt på Omskapar-
bloggen. Läs och bli inspirerad!  

Vår sista lektion med Omställning handlade om 
Påverkan. Vi fick fundera på vem som är ansva-
rig för vad som händer med jordens utveckling, 
skriva ner våra svar på frågan ”Vad innehåller 
din drömframtid på jorden?” och sen använda 
dem för att skriva ett manifest. Vi skrev varsitt 
manifest med hjälp av 15 olika ord och olika 
meningar som vi fick. Vår lärare skrev ett också 
på tavlan så vi visste hur vi skulle göra. Det blev 
knasigt! Det sista vi gjorde var att måla bilder 
som vi sen fick pussla ihop. När vår lärare tej-
pade ihop alla bitar stod det ”Vi gör det tillsam-
mans!”. Det sitter nu på vår vägg i klassrummet 
bredvid de globala målen och våra bilder av 
Färgelanda om 30 år. 

Hälsningar Fantastiska 4an

http://www.omskaparna.se
https://www.sverigeskonsumenter.se/blogg/omskaparbloggen/
https://www.sverigeskonsumenter.se/blogg/omskaparbloggen/

