)

Vem vill vara tjock?
-Om utseendefixering och att få vara som en vill
Beskrivning:

Författarbesök & workshop

Tidsåtgång:

1-2 dagar beroende på vad som önskas.
Går att kombinera med programmet "Hela klassen skriver” (FW001)

Årskurs:

3– 9

Kod:

FW007

En kreativ skriv-workshop om ideal och fördomar.
Tjock.
Ordet tjock är inte bara ett ord utan ett laddningsord som många finner både obehagligt
och stötande.
Men vem har från början bestämt att det är något fult att vara tjock?
Tjockis!
Jag hör hur de skrattar åt någon. Jag hör dem ropa något elakt. Jag hör hur de retas.
Samtidigt är de räddare än någonsin att vara det själva. Det är både barn och vuxna.
Ingen går säker. Tjock. Tjockis. Det är ett ord som sårar. Varför är det så?

Att älska sig själv
När jag kommer till klassen fokuserar jag på att läsa ur boken Tjock, som handlar om en
tjej som älskar ordet tjock och som älskar att vara tjock och som vill få alla att fatta att
hon får vara precis hur hon vill. Jag gör en kort performance/sagoberättelse muntligt och
har kreativ workshop om utseende, ideal och val, som resulterar i att alla får skriva en
text om detta.

Boken Tjock blir kvar
Klassen får även ha kvar boken efteråt för att läsa vidare i. OM
klassen hellre vill ha den innan till sig så är det möjligt att få det så
det går att förbereda sig genom att ha högläsning av den innan jag
kommer på besök.
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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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