
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.  

HUR ÄR ETT OMSKAPARPROJEKT  
UPPBYGGT?
Ett Omskaparprojekt består av två pusselbitar som 
gemensamt 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 
betydelse för att skapa en hållbar värld.

De två pusselbitarna är: 
 
 

VAD HÄNDER PÅ LEKTIONERNA? 
På lektionerna utforskar elever och lärare hållbar 
utveckling och omställning tillsammans genom att 
reflektera, testa och träna samarbete. Läraren hittar 
förslag på lektionsupplägg och extraövningar i lärar-
handledningen. I elevmagasinet finns underlag och 
fördjupande material att använda under och mellan 
lektionerna.  

VAD HÄNDER PÅ TRÄFFARNA 
MED KULTURAKTÖREN?
Tillsammans med kulturaktören får eleverna lära 
och skapa på nya sätt för en hållbar värld. Det är 
kulturaktörens roll att, genom sin konstform, till-
sammans med eleverna utforska hur kreativitet och 
skapande kan bidra till handlingskraft och hopp för 
omställningen till en hållbar värld.

HUR MÅNGA GÅNGER TRÄFFAR  
ELEVERNA KULTURAKTÖREN?
Vi rekommenderar att alla elever som deltar i ett 
Omskaparprojekt får träffa kulturaktören under 
minst sex timmar. Hur många träffar timmarna för-
delas på kommer läraren och kulturaktören gemen-
samt överens om.
 
Finns det möjlighet till fler timmar skapar det en 
chans till fördjupning eller exempelvis tid för utställ-
ning eller uppvisning av något slag. Utöver tid med 
eleverna tillkommer tid för för- och efterarbete för 
kulturaktören.
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VAD KOSTAR ETT OMSKAPARPROJEKT?
Ett Omskaparprojekt finansieras med fördel med 
medel för Skapande skola från Kulturrådet. Prissätt-
ningen för ett Omskaparprojekt kan se olika ut bero-
ende på konstform, antalet medverkande kulturaktö-
rer och det totala antalet timmar. Men ett riktmärke 
kan vara rekommendationen från Konstnärernas 
Riksorganisation:   

“Vid större Skapande skola-projekt bör alltid särskild 
förhandling 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 www.kro.se/uppdrag-och-ersättningar)

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

VAR HITTAR JAG MER INFORMATION 
OCH ALLA MATERIAL?
På www.omskaparna.se kan du kostnadsfritt ladda 
hem Omskaparnas alla material:

• Lärarhandledning med lektionsupplägg
• Elevmagasin
• Handledning för kulturaktörer
• Övningsbibliotek 

På hemsidan hittar du även Omskaparnas kulturak-
törsbiblioteket med några av de kulturaktörer som 
utbildat sig i Omskaparnas metod. 

Tillsammans 
omskapar vi  
framtiden!
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