
 
Fryshuset är en internationell organisation som arbetar 
med att göra det möjligt för unga att genom sina 
passioner förändra världen. Vi lyssnar på, arbetar och 
bygger relationer med unga och skapar tillsammans 
med dem mötesplatser där unga syns, hörs och räk-
nas. På Fryshuset har unga möjligheter att utöva sina 
passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, 
utbildningar och arbete. 

Alla delarna är betydelsefulla för att kunna växa. 

Skapande  
skola erbjudande
VT 2022- HT 2023 



Stora paketet
Passar för åk 4-9
Antal: Helklass
Tid: 3 tillfällen, á 2 tim
Tre workshoptillfällen tillsammans med 
Fryshusets musikpedagoger där eleverna får 
utvecklas och fördjupa sin kunskap inom rap 
och hiphop. Eleverna lär sig mer ingående 
om en låts uppbyggnad och relationen mel-
lan text och musik, och får själva testa på 
att skapa ett beat från grunden. Eleverna får 
öva på att ge varandra feedback och jobbar 
tillsammans med att utveckla sina låttexter. 
Workshopen kombinerar grunderna i att 
skapa och spela in musik med samtal om 
artisteri och musikbranschen. Workshopse-
rien avslutas med att eleverna får spela upp 
sin låt för resten av klassen.

Lilla paketet 
Passar för åk 4-9
Antal: Helklass
Tid: 2 tim
Ett workshoptillfälle tillsammans med 
Fryshusets musikpedagoger där eleverna 
får lära sig allt om rap och hiphop och själva 
får testa att skapa ett beat från grunden. 
Workshopen kombinerar musikskapandet 
med samtal om språket som verktyg för att 
berätta historier. Eleverna får skriva texter 
utefter ett tema och sedan spela in sin rap 
på beatet. När dagen är slut har eleverna fått 
spela in en låt tillsammans.

 
Lilla paketet
Passar för åk 4–9
Antal: Helklass
Tid: 2 tim
Lär dig dansa Hiphop och Street 
tillsammans med Fryshusets professi-
onella dansare. Danspasset kombine-
ras med ett samtal kring kroppen som 
verktyg och hur dansen och musiken 
kan påverka oss människor. 

Hiphop/rap Dans

Skapande skola-utbud  
med Fryshuset  
Gäller för vårterminen 2022 och läsåret 22/23.



Rätten att få göra sin röst hörd är grundläggande i en demokrati. Att kunna uttrycka  
sig så att andra vill lyssna vare sig det är från en scen, via podradio eller rörlig bild är  
en viktig del i en modern demokrati.  
 
På ett lustfyllt sätt arbetar eleverna med scen, podradio eller film i syfte att skapa en 
produktion. Produktionerna storlek beror på insatsens omfattning och målet är att nå en 
publik. Publiken kan vara en klasskamrat eller hela skolan, den kan vara offentlig eller i  
ett slutet rum. Det bestämmer ni tillsammans innan vi börjar arbeta.  
 
Om ni vill skapa ett större projekt som omfattar hela skolan eller ett helt stadie kommer 
både upplägg och dagarvode bli ett annat. Att skapa något med alla på skolan ger ett 
minne för livet, en ökad känsla av sammanhang. Det ger er även möjlighet att bjuda in 
elevernas hem och vårdnadshavare till ett positivt möte med skolan. Sceniska produk-
tionerna kan vara allt från Tala som TED, Stand up eller dans. Radio och film kan sändas 
på webben, streamas på en digital kanal eller så bjuder ni in till ett event med mingel och 
Radiobio eller filmvisning. Vi kan även bistå med att arrangera eventet. Det sker i så fall 
genom delaktighet med eleverna.  

Dans Uttryck dig så att andra vill lyssna!

filmpodradioscen

Skapa en scen- radio- eller filmproduktion  

under en dag eller en hel termin. Ni bestämmer  

– vi möjliggör/skapar förutsättningarna.



KONTAKT 

MUSIK
Per Hartwig

Musikproducent/coach, FUSE
E-post: per.hartwig@fryshuset.se 

Tel: 070 361 83 62 
 
 

DANS 
Rebecka Ramberg 

Biträdande Verksamhetschef - Ungdomskultur 
E-post: rebecka.ramberg@fryshuset.se

Tel: 073 526 91 13
 
 

SCEN, PODRADIO, RÖRLIG BILD
Rebecca Rusz

Samordnare, Vänd oss inte ryggen
E-post: rebecca.rusz@fryshuset.se

Tel: 076 001 08 02

 
PRISER 
Halvdag (1 workshop): 7000 kr exkl. moms 
Heldag (2 workshops): 12 000 kr exkl. moms 
+ eventuella resekostnader och logi. 
 
I priset ingår all teknik och utrustning samt 2 pedagoger 
som genomför workshopparna med eleverna. 


