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Adventskalender – Gör en podd

Beskrivning: Författarbesök & workshop

Tidsåtgång: 1 – 3 halvdagar / klass

Årskurs: 4 – 6

Kod: FW009

Låt klassen skapa sin historia 
för att lyssna på i december

Snart är det jul. Visst vore det helt fantastiskt att göra en egen adventskalender i 
klassen?
Anette har under många år gjort adventskalendrar på sin podd. Med denna workshop 
guidar hon klassen igenom processen från idé till skrivande och spela in samt lägga upp
som podd.

Flera klasser kan vara med

Att göra en följetong, en adventskalender som podd. 2 tillfällen per klass 2 klasser per 
dag exvis om det är 2 st åk 4or och 2 st 5or och 2 st 6or så blir det tre dagar vid två 
tillfällen så det blir sex dagar totalt.

Från idé till podd

Första gången arbetar vi med att bygga historierna och skapa berättelserna – sedan 
skriver alla klart historierna tills vi ses andra tillfället – denna gång kommer vi arbeta 
med själva röst och ljudarbetet och redigeringen så ni när jag lämnar skolan kan göra 
klart det sista själva och lägga upp detta på podden.
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Två eller tre dagar?

Vissa skolor som jag gjort podd med har velat haft en tredje dag där jag varit med och 
hjälpt hela vägen fram så eleverna har lärt sig det också. OM det är t ex endast fyror 
och femmor som ska göra detta så kan det då bli tre tillfällen med två dagar varje gång 
vilket blir totalt sex dagar.
Rekommenderat är att detta görs så tidigt på hösten som möjligt, senast i november.

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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