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Annsofi  ”Fia” Fahlström är dramape-
dagog med ansvar för barnkulturverk-
samheten i Surahammars kommun.

– Med upplevelserummet Källan 
som nav kan vi erbjuda en kostnadsfri 
barnkulturverksamhet som man inte 
kan fi nna i exempelvis Västerås. 

I snart tio år har Fia arbetat med drama för 
barn i Surahammar.

– Jag ser mig nog som en missionär i en 
lärostil där jag vill levandegöra kunskap. Jag 
ser möjligheten att genom skapande drama 
göra alla delaktiga, såväl blyga som stökiga, 
i en lärprocess som kompletterar skolans 
undervisning, säger lågstadielärare Fia som 
vidareutbildat sig på Dramatiska institutet i 
Stockholm.

Utöver den dramatiserade temaverksamhe-
ten verkar Fia även som kommunens kultur-
samordnare där hon köper in barnkultur som 
föreställningar och konserter.   

Alla deltar i sagoberättandet
Varje termin sätter Fia ihop ett aktuellt pro-
gram, till för alla förskolor och skolor i kom-
munen att kostnadsfritt boka.

–  I våras fokuserade vi på HC Andersens 
sagor i och med att det var 200 år sedan han 
föddes. I höst har jag satt ihop ett nytt pro-
gram.

För förskolorna erbjuds ”Svampdrama”, 
”Baka, baka liten kaka” och ”Julsaga”. För 
skolklasserna fi nns ”Ordskatter och tanke-
droppar” som syftar till att på ett lustfyllt 
sätt försöka inspirera till läslust, att boka. 
För elever i klass 3-5 erbjuds även ”Bokisera” 
där framför allt boktitlar och bokomslag ska 
locka unga Surahammarsbor in i läsandets 
förtrollade värld. För förskolegrupper är den 
dramatiserade stunden på en dryg halvtimma. 
För skolklasser som en längre skollektion.  

– Det är viktigt att personalen är med. Jag 
vill gärna inspirera i ett längre perspektiv, in i 
klassrummen och förskolorna. 

Ett upplevelserum för alla
För förskolor i norra delen av kommun och 

Barnkultur en källa till upplevelser
Fia leder Surahammars unika satsning på dramatiserat lärande 

Titt-ut! Annsofi  Fia Fahlström förknippas, efter närmare tio år som barnkulturansvarig, ofta av barnen som en skojtant som kommer med en ny 
saga att gestalta. I upplevelserummet Källan har Surahammarsbarnen en egen plats i sagornas och myternas värld.

för de som inte har möjligt att ta sig in till 
Surahammars tätort kommer Fia på besök. 
För andra fi nns sedan snart tre år tillbaka 
upplevelserummet Källan i Folkets Hus eta-
blerat – ett specialutrustat och designat rum 
för inspiration, trygghet och glädje.
Fia förklarar:

– Jag såg vad konstnärinnan Marie-Louise 
Larsson-Vallén hade skapat av sagorummet 
i Ramnäs bibliotek och frågade henne om 
hon ville utforma Källan. Resultatet, från en 
mycket begränsad budget, har blivit fantas-
tiskt. Källan är inget sagorum, det är ett upp-
levelserum som passar såväl de minsta barnen 
som de äldre skolbarnen. Där förskolebarnen 

blir skuttiga passar tonåringarna på att lägga 
sig ned på kuddarna.  

Fantasin i ständigt fl öde
I upplevelserummet Källan lever myten och 
historierna bland hängande sirliga tygstycken, 
utsågade siluetter i grönt och blått, tittskåp, 
musik, färgstarka dynor och lockande källvat-
ten på fl aska.

– Det påstås att det vid byggandet av Folkets 
Hus på 70-talet upptäcktes en vattenåder under 
huset. Det som då orsakade översvämningar 
och besvär fungerar nu som källa i källaren och 
får symbolisera det ständiga fl ödet av kreativi-
tet, lust och fantasi som fi nns inom oss alla. 
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Till Källan fi nns även en enklare verk-
stadsdel. Efter sagoupplevelserna får oftast 
barnen tillverka något att ta med sig hem som 
sagominne. Det kan exempelvis vara en silu-
ettdocka eller prinsesskrona.

Biblioteket använder Källan
Den permanenta Källan används även av 
Surahammars barnbibliotekarie för hennes 
verksamheter ”Bokpratgrupper” och ”Ramsa 
och Tramsa”. Den sistnämnda riktar sig till 
BVC-grupper där de allra minsta, mycket re-
ceptiva, barnen på 6-10 månader får vara med 
när föräldrarna sjunger ramsor. 
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