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Vår egen klass historia
Beskrivning:

Författarbesök & workshop

Tidsåtgång:

3 dagar / klass

Årskurs:

4– 9

Kod:

FW004

Skrivarverkstad där elevernas historier samlas i en gemensam bok.
Vi bär på historier. Vi, allesammans, skulle kunna fylla bibliotek med berättelser. När vi
sedan delar våra historier så växer de och blir starkare och mer stabila, får en stadigare
grund, blir tydligare.
Att utgå från sina egna berättelser kan ge extra mycket kraft till skrivandet. I den här
workshopen är fokuset på skrivandet och de egna upplevelserna.

Att lyssna – både till sig själv och andra
Att kunna skriva om det som är svårt, oroande, upprörande eller till och med roande
eller hjärtligt kärleksfullt kan vara svårt, och extrasvårt är det om det är något vi har på
hjärtat att vilja berätta. För många är det en omöjlighet att ta något från sig själv. Men
att hitta de berättelserna och omforma dem till något som en vill dela med sig ger
styrka.

Workshop fylld med övningar
I den här verkstaden kommer jag göra mycket övningar, både trygghetsövningar men
också skrivövningar och berättarövningar där fokuset ligger på att lyssna inåt.
Vi börjar givetvis med lätta saker som sådant vi gör till vardags men går över till sådant
som verkligen betyder något för oss, som vi tycker är viktigt och är fokus i våra liv.
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Den gemensamma boken blir till
Eleverna får verktyg med sig som de kan använda sig av. Även långt senare efter att
workshopen avslutats. Varje klass samlar sedan alla berättelserna med varsin bild som
eleverna har gjort och får en färdig bok av detta.
Många skolor väljer att göra flera böcker så eleverna får varsitt exemplar.
Kan även göras med yngre klasser men uppmärksammas bör göras att det endast går
att göra svartvita bilder i boken så då blir arbetet med bilderna mer grafiskt och svartvitt.

Mer info om övriga program:

AnetteSkahlberg.com/skapandeskola

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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