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Författarbesök ONLINE

Beskrivning: Författarbesök

Tidsåtgång: 1.5 lektion

Årskurs: F – 9

Kod: F003

Fokus och interaktion uppkopplade på nätet

Det här är ett författarbesök laddat med fokus och interaktion
samtidigt som samtalet kommer i fokus. Jag kommer att läsa ur
några av mina böcker för alla elever och jag kommer även visa alla
de böcker jag har skrivit och prata om dem. Barnen får även ställa
frågor som de har till mig.

Detta besök riktar sig till en klass i taget, max 30 stycken, men fungerar ännu bättre 
med halvklass.

Hur går Författarbesöket online till?

Jag skickar en zoom-länk dagen innan (ni behöver inte installera zoom) som ni går in på 
och säger ja till. Då får vi kontakt och kan se att det fungerar och kan arbeta vidare med
varandra med författarbesöket som kommer dagen efter. 

Ni bekräftar till mig med mail att ni har fått länken och kommit in. 

Var noga med att undersöka er uppkoppling i god tid innan. Skulle något problem 
uppstå så ringer ni mig.

När vi möts i klassrummet så är hela klassen samlad på sina platser eller i samlad grupp
framför tavlan/duken där jag finns. Ni behöver kunna se mig större än bara på en dator. 
När det är dags för frågestund från eleverna är det bra att ni i förväg har förberett vilka 
frågor vilka elever ska ställa. 
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Vem är jag som författare?

Under författarbesöket får eleverna lära känna mig lite mer. Jag berättar om hur det är 
att vara författare, varför jag ägnar stor del åt mitt liv att skriva böcker och varifrån jag 
får mina ideer och hittar min inspiration.

Smakprov och tips

Under det här författarbesöket online försöker jag skapa utrymme för att även göra 
någon enkel övning tillsammans som ett smakprov på själva skaparprocessen.

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 två 
klasser före lunch och två klasser efter lunch med denna online-metod.

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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