
 

                                                                      Vad gör vi? 

 
    
                                  
       
                                         
                                                      Vi är experter på skapande skola.   

  

                                                                                                

 

        

Workshops 

En Workshop med Ordkanon är en 

alldeles särskild upplevelse. Med 

inspirationen i högsta hugg delar 

våra poeter och pedagoger med sig 

av verktygen du behöver när språket 

är ditt hantverk. Proffsigt och 

engagerande blandar de föredrag 

med skrivövningar och scentips helt 

enligt era behov och för alla åldrar. 
Ordkanon har som mål att ge de 

roligaste och mest inspirerande 

lektionerna du kan tänka dig inom 

kreativt skrivande, muntlig 

framställning och spoken word och 

har gjort så i över 10 år.   

 

           Föreläsningar 

Är det hög tid att bli lite klokare eller 

kanske lite mer nyfiken? Längtar du 

efter att bli road, oroad och 

utmanad? Vi erbjuder 

målgruppsanpassade föreläsningar 

som inspirerar och motiverar till 

vidare arbete med pennan och 

rösten som verktyg. Våra poeter är 

experter på språk, skrivande och 

kommunikation. Vi har Ordkanoner 

som föreläser på både svenska och 

engelska och behandlar alltifrån 

språkbruk till kreativitetens inverkan 

på vår psykiska hälsa.                  

 

Föreställningar/Framträdanden  

Vi erbjuder scenkonstupplevelser 

riktade mot skolans alla åldrar samt 

även pedagogisk personal. Våra 

föreställningar och framträdanden 

har alltid sin utgångspunkt i spoken 

word och eftersom spoken word 

rymmer allt ifrån storytelling, stand 

up, hip hop och rap till mer klassisk 

diktning så spänner vårt utbud över 

en mängd konstnärliga uttryck, stilar 

och tilltal. Ordkanons scenpoeter 

utmanar, samarbetar och 

gränsöverskrider. Vi utvecklar 

ständigt vad spoken word är och kan 

vara.  

 

“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 på Tullengymnasiet, Borås

                                                                      Vilka är vi? 

Ordkanon är Sveriges första och största förmedling av spoken word och scenpoesi. Vi är ett nätverk av poesimästare och 

mästarpedagoger med över tio års erfarenhet av föreställningar, föreläsningar och workshops. Just den erfarenheten har gjort oss 

till experter på projekt inom skapande skola. 

Ordkanon består av ett fyrtiotal poeter som alla har sin grund inom spoken word, scenpoesi och/eller poetry slam. Ordkanon 

förmedlar yrkesverksamma scenpoeter som varit aktiva med framträdanden och workshops i minst 4 år eller har motsvarande 

erfarenhet. Alla våra poeter har dessutom olika spetskompetenser, vi är stolta att presentera våra: utgivna författare, 

retorikexperter, legitimerade lärare, skådespelare, kulturproducenter, hip hop artister, journalister, låtskrivare, skrivpedagoger, 

vispoeter, komiker, dramatiker, spelutvecklare, radiopratare samt Sveriges första spoken word-pedagog! 

Ordkanon tilldelades Bokmässans bildningsstipendium 2019 med motiveringen:                                                                          

”Språkets kraft kan förändra världen. Ordkanon demokratiserar orden och ger varje människa rätten till sitt eget uttryck och sin 

egen berättelse. Genom att skapa bilder med ord och förflytta dem i människors sinnen skapas nya verkligheter. Att äga sitt språk 

och kommunicera är en mänsklig rättighet som ständigt hålls levande genom Ordkanons arbete.” 

 



 Vad kan en workshop med Ordkanon innehålla? 

Spoken word                                                                                                                                                                                       

Åk 4-9                                                                                                                                                                                                 
Den kompletta workshopen där vi tar texten från idé till succé. Kravlöst genererar vi idéer. Vi provar på att skriva i olika former 

och stilar. Vi lägger på effekter och ger tips för scenen. Slutligen testar vi att framföra text inför publik till jubel och applåder. Med 

workshops inom spoken word får ni ta del av en himla massa kulturella uttryck på en gång: skapande, skrivande, improvisation, 

framförande och inlevelse m.m. Eleverna får prova på olika sorters skrivövningar. Några övningar är väldigt fria och passar vissa, 

andra övningar är mer inramade och styrda och passar andra. Våra pedagoger jobbar både med fantasi och med form, med tal 

och skrift samt med improvisation. Vi anpassar alltid workshopen efter gruppdynamik och deltagare. 

 

Kreativt skrivande                                                                                                                                                                              

Åk 4-9                                                                                                                                                                                                    
Ni kanske vill börja med att utforska orden, språket och skrivandet. Ni kanske vill vänta lite med eller helt undvika att läsa upp era 

texter. Inga problem, skrivande och text är grunden för våra poeter. Under en workshop i kreativt skrivande guidas ni av en 

kompetent pedagog i konsten att skapa och redigera text. 

 

Berätta                                                                                                                                                                                              

Upp till åk 6                                                                                                                                                                                  
Spoken word kan i allra högsta grad vara berättelser. Här ligger historien, spänningen och berättarlusten 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 inte om att vara bra på att skriva. Vi jobbar med spännande handling och roliga karaktärer när vi guidar eleverna steg för 

steg till att skapa sin berättelse. 

 

Måla med språk                                                                                                                                                                                                 

Upp till åk 6                                                                                                                                                                                                       

Språk är ett 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 när vi förvandlar texten till spoken word. 

Avslutningsvis framför eleverna sina texter, antingen i helklass eller i mindre grupper. 

 

Muntligt framträdande                                                                                                                                                                                      

Åk 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 

muntlig framställning samt kroppsspråk står i fokus. 

 

Storsamling                                                                                                                                                                                        

För flera klasser samtidigt                                                                                                                                                                 
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.  

 

 

”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.” 

 - Lärare på Kyrkskolan, Smedjebacken 



 

 

 

 

 

Upplägg och prisexempel 

Nedanstående upplägg går att applicera på såväl de ovan presenterade innehållen som på en skräddarsydd bokning.        

Kostnader för resa och boende tillkommer. Prisexemplen är exklusive moms. 

Paket 1, Workshop.                                                                                                                                                                                            
Antal besök: Ett besök per klass.                                                                                                                                                   

Workshoplängd: 90–120 minuter.                                                                                                                                                     

Prisexempel: En klass 8000 kr. Vid bokning av besök i minst två klasser 6000 kr per workshop.  

Paket 2, Workshops.                                                                                                                                                                                            
Antal besök: Två besök per klass.                                                                                                                                               

Workshopslängd: 60–75 minuter.                                                                                                                                                      

Prisexempel: En klass – två besök 12 000 kr. Vid bokning av två besök i minst tre klasser 3500 kr per workshop.                              

Paket 3, Storsamling.                                                                                                                                                                                                 

Antal besök: Ett. Här samlas flera klasser i en aula, hörsal eller annan stor lokal för föreläsning, föreställning eller workshop.                                                                                  

Längd: Upp till 75 minuter.                                                                                                                                                                    

Prisexempel: 8000kr för en storsamling med en poet. 12 000kr för två storsamlingar eller en storsamling med två poeter. 

Paket 4, Skräddarsytt.  
Önskar ni en kombination av ovanstående paket eller har förslag på ett eget upplägg? Vi skräddarsyr ett upplägg utefter era 

önskemål. Kontakta oss med frågor eller förslag.                                                                                                                                                                                         

 

 

Bra att tänka på! 

Vi hoppas att ni funnit just ert önskeprojekt bland våra erbjudanden. Vi ser fram mot att skapa det tillsammans med 

era elever och hjälper självklart till att skräddarsy ett upplägg för er, om ni inte hittade exakt vad ni sökte.  

Alla medlemmar i Ordkanon har sin egen stil och sitt eget unika sätt att utföra workshops utefter det vi presenterat 

ovan. Vi är en förmedling av erfarna och meriterade poeter och spoken word-pedagoger så oavsett vem ur nätverket 

som besöker just er så kan vi garantera er hög kvalitet.  

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. 

När du vill boka Ordkanon som ditt Skapande skola-projekt så börjar du med att ansöka om Skapande skola-bidrag på 

Kulturrådets hemsida kulturradet.se. Sök gärna enligt ovanstående paket och priser. Lägg märke till att kostnader för 

resa och eventuellt boende även måste ingå i ansökan. Skulle er ansökan till Kulturrådet inte beviljas fullt ut så kan 

Ordkanon självklart hjälpa till att anpassa upplägg efter beviljat belopp. Är ni osäkra på något kring ansökan, så tveka 

inte att höra av er, vi hjälper till med det vi kan.  

Vi hoppas få besöka er nästa läsår! 

 

 

 Vid frågor, information eller bokning  

 Maila: info@ordkanon.se   

 Ring: 0737 29 20 55   

 Besök: www.ordkanon.se  

                                                                                     @ordkanon  

http://www.kulturradet.se/skapandeskola/
mailto:info@ordkanon.se
http://www.ordkanon.se/

