
 
 

 

Värdegrundsarbete genom att skapa egna låtar! 
 

“Resorna till Apolonien” handlar om migration och normer berättad med nyskapande 

glädjemusik från proggbalkanbandet Apolonia med sina normkritiska rollfigurer 

Mustaschen, Kaj Kjolanta, Brillan och den Resande Rågen. 

 

Ur Lgr 11: Normer och värden – skolans mål är att varje elev tar avstånd från att 

människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att 

hjälpa andra människor. 

  

Upplägg 1: 
 

Musikföreställning: 

" Första dagen kommer fyra medlemmar ur Apolonia och spelar föreställningen 

"Resorna till Apolonien" Sedan följer en eller två dagar workshops då två eller flera 

medlemmar ur gruppen återkommer." Antal dagar beror på antal barn/grupper.  



 

Workshop i låtskrivande – gör klassens egen låt! 

Apoloniens karaktärer kommer ut i klassrummen och gör övningar med eleverna i 

fantasins värld kring migration med hjälp av rörelser, bilder, röst, text och musik. 

Eleverna får fantisera och rita vad de upplevt och slutligen fastnar detta i en låt som 

klassen skriver tillsammans. Detta genomsyras av Apoloniens motto och grundtanke 

om att alla är välkomna! Låten spelas in på plats och skickas till klassen som ett 

minne av dagen. Gympahall/aula/samlingssal, 20 000-? (Beror på antal barn, 

klasser/grupper) 

 

 

 

Upplägg 2: 
Föreställning+ Workshop samma dag 

Med ca 1-3 klasser samma dag, direkt efter föreställning i större samlingssal. 

Genom ledning av karaktären Mustaschen leds eleverna tillbaka till sagans värld och 

skapar klassens egen låt på plats! De får prova på att agerar och fantiserar tillsammans 

fram en text och leker med melodi och i en gemensam rörelse formas gruppens egen 

låt. Detta genomsyras av Apoloniens motto och grundtanke om att alla är välkomna! 

Låten spelas in på plats och skickas till klassen som ett minne av dagen. 

Gympahall/aula/samlingssal, samma dag 20 000-30 000 kr (Beror på antal barn) 

 

 Resor/ev. logi tillkommer till samtliga priser 

 

  

 

Vi jobbar med: 

 

• Värdegrundsarbete 

• frigöra kreativitet 

• Samarbeta genom sång, skapande, rörelser mm 

• Öka förståelse för migration 

• Normkritiskt tänkande 

• Eget skapande 

 

 



 
 

 


