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Från idé till färdig bok och utställning

Beskrivning: Författarbesök & workshop

Tidsåtgång: 1 - 2 dagar

Årskurs: F– 9 

Kod: FW003

Låt oss skapa böcker tillsammans

Vi skapar böcker tillsammans alla samtidigt och har sedan en
utställning. Jag börjar med att komma till klasserna – i projektet
passar det bra med 2 st klasser per dag ca 8.30-13.00.

Men först lite inspiration

Jag inspirerar eleverna genom att läsa och jag pratar om bokprocessen. Eventuella 
ämnen som önskats av lärarna innan cementeras och jag skapar en plattform för dessa 
på ett subtilt sätt. Jag berättar lite mer om mitt författarskap. Eleverna får ställa frågor 
om de har några.

Berättelsen skapas

Sedan drar jag igång med övningar och verktyg för att guida eleverna att skapa egna 
bilder och berättelser. Ytterligare övningar gör att deras berättelser får växa och 
karaktärerna ta mer plats. Händelseförloppet utvecklas och så småningom blir 
historierna till varsin bok.

Vi närmar oss en färdig bok

Därefter kommer jag tillbaka några veckor senare och genomför andra delen i 
workshopen för att utveckla klart alltsammans de har skrivit. Under tiden har eleverna 
fått arbeta vidare med sina berättelser.
I mellanperioden kommer jag även att mejla de berörda klassernas lärare med en 
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arbetsplan över vad vi har gjort och tips om hur det går att ta sig vidare tills vi ska ses 
igen.

Utställning och uppläsningar

Den skola som önskar har även bokat mig en dag längre fram då det är utställning med 
högläsning för både skolan och även för föräldrar till exempel.
Då presenterar jag de elever som vill läsa högt sina berättelser, jag bistår även att läsa 
högt de elevers berättelser som vill få dem lästa utan att behöva göra det själva. 
Därefter är det för alla att gå runt och titta på alla böcker som ligger utlagda över de 
borden uppdelade t ex i olika klasser ifall hela skolan är involverade i detta projekt. 

Jag brukar avsluta med att läsa ur en helt ny bok som ännu ingen har hört.

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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