
KÄNSLOR OCH SINNEN    
F-klass – årskurs 2 
Vi forskar kring känslorna och jobbar med statyer,  
sinnesövningar och gör en känslosaga.  

MUNTLIGT BERÄTTANDE OCH  
FYSISK GESTALTNING   
 F-klass - årkurs 2
Eleverna får höra en spännande berättelse och  
vi återberättar den med våra kroppar.

KONFLIKTHANTERING I KLASSRUM
Vi arbetar med konflikthantering och värdegrunds- 
frågor. Med teaterns hjälp forskar vi kring affekter  
och kommunikation och vad som händer i  
mellanmänskliga relationer.

Jag heter Malin Kärrbrink och jag arbetar med skapande skola som teater och drama- 

pedagog. Här presenterar jag olika workshops som jag har tagit fram med elever runt om 

på skolor och särskolor i Östergötland. Jag håller också i också kurser och workshops för 

skolpersonal. 

BERÄTTA, BERÄTTA    
Årskurs 4-6
Vi arbetar med berättarövningar och hur en  
blir en bra berättare men också en god lyssnare.

FORUMSPEL    
Från årkurs 3 – 9
Vi arbetar med värderingsövningar och tittar  
på olika dilemman som kan uppstå i relationer.  
Vi dramatiserar korta scener och arbetar med  
olika strategier för att bryta oönskade beteende.

WORKSHOPS FÖR FÖRSKOLELÄRARE,  
RESURSPEDAGOGER OCH LÄRARE

SAMSPEL OCH BEMÖTANDE
Vilka är mina styrkor respektive svagheter i mitt  
pedagogiska ledarskap? I den här workshopen  
arbetar vi halv eller heldag på ett lustfyllt och  
reflekterande sätt med affekter, kommunikation  
och lågaffektivt bemötande. 

FORUMSPEL
Forumspel är ett bra och pedagogiskt verktyg att 
använda som konflikthantering i klassrummet. Fo-
rumspel kan en också använda sig av i flera ämnen 
och passar bra för elever och lärare som tycker om 
att arbeta upplevelsebaserat i inlärningsprocessen.

Mer om mig
Jag är skådespelare och utbildad teaterpedagog 
och coach/processhandledare och driver mitt 
egna företag Teater Driva Produktion. Jag bor 
i Vadstena med mina två tonårsdöttrar och jag 
jobbar runt om i hela Östergötland.  
Jag tycker att det är väldigt roligt och spännande 
att arbeta processinriktat och se potentialen hos 
eleven blomma ut. Hela livet är en process och 
ju bättre koll jag har på mig själv ju lättare går 
inlärningen. För lär oss gör vi hela livet.

För mer info om priser och workshops  
0707-231741 eller info@malinkarrbrink.se, 
www.malinkarrbrink.se


