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Författarbesök med berättarövningar
Beskrivning: Författarbesök
Tidsåtgång: 2 lektioner
Årskurs: F – 9
Kod: F001

Interaktivt skapande och aktivt skrivande

Det här är ett författarbesök laddat med intensiv energi och positiv leklust i skapandet. 
Ett interaktivt författarmöte där alla elever får bli upptäcktsresande och aktiva i sina 
egna berättelser.

Resväska full med böcker

Under författarbesöket får eleverna lära känna mig lite mer. Jag läser ur några av mina 
böcker, jag har med mig alla titlar i en resväska som jag alldeles strax innan har packat 
upp och ställt för alla att se. Jag berättar om hur det är att vara författare, och svarar på
alla frågor samt berättar om de böcker som barnen är nyfikna på att få ett boktips 
omkring.

Gemensamma berättarövningar

Under det här kreativa författarbesöket gör vi
gemensamma berättarövningar muntligt och får även
uppleva ett intensivt skapande i det ”härliga kaos” som
skaparlusten bor i. Flera olika små övningar ger barnen
mersmak på att skriva och skapa berättelser.

Jag ger också lite skrivtips och råd till alla blivande
författare och alla andra som har lust att skriva, eller
behöver kunna.

Om det är flera klasser på en skola som vill träffa mig
brukar jag kunna vara i en klass före lunch och en klass
efter lunch.
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Mer info om övriga program: 
An  ette  S  kahlberg.com/skapandeskola
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Anette Skåhlberg 
är pedagog inom skrivande, drama, teater och film.
Hon har bl.a. skrivit över 50 populära barn- och ungdomsböcker, gjort 2 långfilmer  
som visats på TV och bio (2000, 2017), och skrivit ett otal pjäser och musiktexter.
Som skrivpedagog har hon hittills träffat över trettiotusen barn.
Hon gör omtyckta och aktiva författarbesök i Sveriges alla skolor och bibliotek.

Anette är full av energi och entusiasm som smittar av sig.
Alla drivs med och vill läsa och skapa när hon kommer på
besök och hon delar frikostigt med sig av sina finurliga
historier och kreativa verktyg.

Hennes berättelser är en mix av fantasy och verklighet, och
i dessa och i hennes workshops handskas hon ofta med
svåra ämnen som utanförskap, psykisk ohälsa,
främlingsfientlighet, HBTQ+, kärlek, döden, barnrättigheter
och familjen. Med en van o trygg hand guidar hon sina
deltagare och ger dem läslust, insikter och nya tankar.
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