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Förslag till Skapande skola; Tema improvisationsteater

Improvisationsteater är ett utmärkt sätt att på ett 
enkelt och roligt sätt stimulera kreativitet. Utifrån olika 
infallsvinklar, teman eller det som passar in i skolans 
undervisningscykel kan man använda sig av impro-
visationsteater för att inspirera till nya former av lärande, 
där kreativitet, spontanitet och fantasi står i fokus.

välja ett av blocken eller alla tre utifrån vad man önskar.

Spontanitet
Genom att träna upp sin spontanitet och fantasi lösgör 
man kreativitet. Med hjälp av praktiska teaterövningar 
tränar vi upp vår fantasi och vår skapande förmåga, lär 
oss acceptera våra egna och andras idéer. Spontanitet 
är en viktig beståndsdel i allt kreativt arbete. 
Att  improvisera är ett lustfyllt sätt att lära sig mer om 
sig själv och utveckla sin kreativitet. 

Kroppsspråk/status
Här fokuserar vi på att medvetandegöra vad vi med 
vårt kroppsspråk sänder för signaler, vad kroppens 
betydelse i sociala sammanhang har för inverkan. Att 
lära sig att förstå vad det egentligen är vi utrycker med 
vår kropp ökar möjligheterna att förstå relationer med 
våra medmänniskor. Kan vi styra vårt kroppsspråk och 
förstå vad det är som händer med oss kan vi 
kommunicera på ett helt annat sätt.  

Teatersport är en improviserad teaterföreställning där publiken ger förutsättningar för situationerna som 
händer på scenen. Att få se ett just givet förlag gestaltas direkt på scen är en kittlande upplevelse som sätter 
igång betraktarens kreativitet. Teatersport är en föreställning med Obanteaterns skådespelare och musiker 
på scen och där publiken interagerar genom att komma med förslag och idéer. Om Skapande skola-arbetet 
spänner över en period fi nns möjlighet att arbeta fram en föreställning som eleverna genomför. 

Under våren 2010 har vi genomfört improvisationsteater-

satsningar i följande kommuner: Åstorp åk 7,

Bromölla åk 9 samt Malmö åk 7-9 (även ht 2009)

Vi erbjuder workshops och föreställningar inom 
improvisationsteater.  Vi har delat upp det i tre olika 
block; Spontanitet, Kroppsspråk/status och Teater-
sport/ (Improvisationsteaterföreställning). Man kan 

Låter det här intressant? 
Ta gärna kontakt med oss för mer information. Vi kan ta fram ett förslag utifrån era önskemål. 
Tfn: 040-30 65 70, e-post: info@obanteatern.se
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”Fantasi är lika viktigt som kunskap”  
                                                       Albert Einstein


