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Jag är ett monster - Om att passa in

Beskrivning: Författarbesök & workshop

Tidsåtgång: 1 dag

Årskurs: 3 – 6

Kod: FW008

Men jag kämpar ju bara med att vara mig själv
Vi samtalar och har kreativ skrivverkstad om att passa in eller
inte, vem som bestämmer det och hur det känns.

Varför är monster något dåligt?

Monster. Hur är det att känna sig som ett monster?
När gör en det? Och hur går det att få tyst på det där skriket som kommer fast en inte 
vill? Eller när en kastar saker…

Att bli stark fast andra gör en svag

Varför förstår inte mamma och pappa att en resursperson är bra? Att känna sig vilsen 
och utanför. Inte för att alla andra tycker att det är så det ska vara utan för att alla 
andra tror att en är som dem men inte är det. Ingen hjälper en med att hitta kartan till 
sig själv. Att någon säger att en är misslyckad eller dålig när en egentligen kämpar allt 
vad en kan för att förstå och hänga med…

Att vara behövd

Det här är en historia om Monster som försöker vara som andra men hela tiden 
misslyckas och känner att ingen behöver honom. Tills han möter någon som verkligen 
behöver honom lika mycket som han behöver den, och genom det kan känna sig sedd, 
och förstå sig själv lite mer.
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Interaktivt samtal och kreativ skriv-verkstad

Jag läser ur boken och har kreativ workshop om utanförskap och att inte passa in, att 
vara vilsen i sitt klassrum (eller någon annanstans) och alla får skriva en text om detta. 
Boken Monster lämnar jag sedan kvar till klassen efteråt.

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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